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مُلَخَّص
استتتفدا البحتتح الحتتالي تنميتتة معتتارا ومفتتاراا ريتتادا انعمتتال واطتجتتا نحوهتتا لتتد طالبتتاا

شعبة المالبتس الجتاه ا بالمدرستة الوانويتة الصتناعية ك ونلتال متن تالل بعتا اننشتطة المتكاملتة

بين بعا المقترراا االمقايستااك الت طتيط روادارا اطنتتالك الرستم الانتيك المعتداانت وتكونتا عينتة

البحح من  35طالبة من طالباا الارقة الوالوةت وللتحقق متن رتروا البحتح وابجابتة عتن أستللته

تم إعتداد اا تبتار معررتيك ومقيتاس لتحديتد مستتو مفتاراا ريتادا انعمتالك ومقيتاس اطتجتا نحتو

ريادا انعمالنت

هنا وقد أسارا نتالج البحح عن:
وجود ررق نو دطلة إحصالية بين متوسطي درجاا طالباا المجمتوعتين التجريبيتة والبتابطة

ري التطبيق البعدي ندواا البحح لصالح المجموعتة التجريبيتةت كمتا وجتد رترق نو دطلتة إحصتالية

بتتين متوستتطي درجتتاا طالبتتاا المجموعتتة التجريبيتتة رتتي التطبيتتق القبلتتي والبعتتدي ندواا البحتتح

أيبا إلى وجود عالقتة ارتباطيتة موجبتة بتين تنميتة معتارا
لصالح التطبيق البعديت وتوصل البحح ً
ومفاراا ريادا انعمال لد طالباا المجموعة التجريبية واتجاهاتفم نحوهات ورى بوء النتتالج قتدم
عددا من التوصياا والمقترحاا ابجرالية التي يمكن اطستاادا منفا ري الميدانت
البحح ً
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The effectiveness of Integrated Activities in Developing
Entrepreneurship Knowledge and Skills of Ready Made Clothes
Section Students at Industrial Secondary School and their
Attitudes Toward It
Abeer Kamal Mohammed Othman
Lecturer at curriculum and Instruction Dept
Faculty of Education, Helwan University

Abstract
This study aimed at examining the effectiveness of integrated
activities that are based on integrating some study subjects (The assays,
Planning and production management, Technical drawing and
equipments) in developing entrepreneurship knowledge and skills of
readymade clothes section students at industrial secondary school and
their attitudes towards it. The sample of the study consisted of 35 third
grade female students. To answer the study questions and verify its
hypotheses the researcher used three main instruments: an achievement
test, entrepreneurship skills level measure, and attitudes towards
entrepreneurship. Results of the study revealed that there is a
statistically significant difference between the mean scores of the
experimental group and the control group in favor of the experimental
group. Also, there is a statistically significant difference between the
mean scores of the experimental group students on the pre- and post test
scores in favor of the posttest. Moreover, it was revealed that there is a
positive correlation between developing entrepreneurship skills among
experimental group students and their attitudes towards it. Depending

on these results, a set of recommendations was presented together
with suggestions for further research.
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املقدمة:
ُيعد التعليم الصناعي ري مصر أحد الدعاماا المفمة لمنظومة التعليم؛ حيح
يسعى بت صصاته الم تلاة إلى إعداد القو العاملة الماهرا الال مة ل دمة طط التنمية
اطقتصاديةك واطجتماعية للدولة ويلبي احتياجاا سوق العملت
والمتتبع لشؤون التعلتيم الصتناعي يجتد أن هنتاال رجتوا بتين حاجتاا التنميتة ومتطلبتاا
ستتوق العمتتل متتن جانتتاك وم رجتتاا التعلتتيم الصتتناعي متتن جانتتا آ تتر؛ لتتنا يواجتته ريجتتو
البطالتتةك والتتتى تُع تد متتن أ طتتر المشتتكالا الت تي تواجتته المجتمتتعك لمتتا لفتتا متتن آوتتار ستتلبية
طيرا على المستويين اطقتصادي واطجتماعيتامنى حسينك 2013م296 :ك 297ن

وعلتتى مستتتو مصتتر تُش تكل البطالتتة تفديتتداً مباش ت ارً لالستتتقرار اطجتمتتاعي والسياستتي

للدولةك كما يلعا نقص العمالة الماهرا المؤهلة على مستو التعليم الصناعي  -متن جفتة
والتتنقص الحتتاد رتتي مفتتاراا وكاايتتاا ريجيتتته  -متتن جفتتة أ تتر

-

-

دو ارً أساستتياً رتتى بتتتطء

معدطا النمو اطقتصاد تا ال طة اطستراتيجية للتعليم قبتل الجتامعيك 2014م – 2030م:
7ن
ولمواجفتتة ظتتاهرا البطالتتةك قامتتا العديتتد متتن التتدول المتقدمتتة والناميتتة علتتى حتتد س تواء
بإعادا النظر ري أنظمتفا التعليميتة والتدريبيتةك لتتدعم وتبتر اط تجتا نحتو اطهتمتام بريتادا
انعمال؛ حيح تعد منطلقاً أساسياً لمعالجة مشكلة البطالة و يادا إنتاجية الدول وانررادت

وهتنا متا أكدتت ُه دراستة كتل متن (Mahralizadeh & Sajady, ( , )Hytti, 2003
krishnakumar ( ,)Van Stel & et. Al. , 2008( ,)Parker, 2008( ,)2006
 ,)and Rao, 2011و( ,)Raposo& PaÇo, 2011اياستتر المتتريك 2013نك اأحمتتد
مفنتتتاويك 2014ن والتتتتي أستتتارا نتالجفتتتا عتتتن مستتتاهمة دمتتتج ريتتتادا انعمتتتال بالعمليتتتة

التعليميتتة رتتى الحتتد متتن البطالتتة متتن تتالل إيجتتاد رتترص عمتتل جديتتداك وتوجيتته انرتراد للعمتتل
المناسا لمؤهالتفم روامكاناتفم ومفاراتفم وتطلعاتفم المستقبليةت
وري هنا السياق تؤكد االمنظمة العربيتة للتربيتة والوقارتة والعلتومك 2014م32:نك علتى
أن إصالح نظام التعليم عبر غرس الم يتد متن المفتاراا الرياديتة هتو العنصتر انكوتر أهميتة
على المد الطويل لعملية التغييتر المطلوبتةك وستوا يتؤدي تعمتيم تعلتيم ريتادا انعمتال رتى
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أحسن انحوال إلتى إعتداد جيتل متن أصتحاا الاكتر الريتادي والمشتاريع الرياديتة؛ ممتا ي لتق
بالتالى الم يد من ررص العمل ويؤدي لتنويع اقتصادياا الدولت
لنا أصبح العمل على نشر ركر ووقارتة ريتادا انعمتال والعمتل الحتر بتين أرتراد المجتمتع
مفمتتا متتن تتالل المؤسستتاا التعليميتتة الم تلاتتة؛ بمتتا تتبتتمنه متتن معتتارا وتتتدريا
ً
مطلبتتا ً
الطتتالا علتتى مفاراتفتتا رواكستتابفم اتجاهتتاا إيجابيتتة قويتتة نحوهتتات والت كتتد متتن متتد تلبيتتة
البرامج التعليمية الحالية لفن المتطلباا سواء رى التعليم العتام أو الانتي أو الجتامعيت ورتى
هتنا ابطتار رقتد أكتد تقريتر الماوبتية انوربيتةا the European Commission, DG
Enterprise and Industry,2012ن علتتي إمكانيتة تنميتة معتارا ومفتاراا واتجاهتتاا
الطالا نحو ريادا انعمال من الل برامج تعليم ريادا انعمالت
هتتنا وقتتد يكستتا التعلتتيم الصتتناعي ريجيتته مفتتاراا ريتتادا انعمتتال متتن تتالل مناهجتته
الم تلاتتة ومنفتتا :الرستتم الان تيك والمقايستتااك والمعتتداا وا طاك والت طتتيط روادارا ابنتتتالك
التصتتتميمتتت وغيتتترهمك حيتتتح يفتتتدا التعلتتتيم الصتتتناعي إلتتتى سإكستتتاا الطتتتالا مجموعتتتة متتتن
الصتتااا والمفتتاراا الت تي تتتؤهلفم لأعمتتال القياديتتة وبتتدء مشتترو صتتناعي مستتتقبالًس او ارا

التربية والتعليمك 2006نك ولكن التنظير عكس الواقع حيح أكدا نتالج العديد متن الدراستاا

ومنفتتتتا :دراستتتتتة امررتتتتتا صتتتتتالحك 1998منك اوالتتتتتل رابتتتتتيك 1999منك اأشتتتتترا رتحتتتتتيك
2006منك اإبتتتراهيم قاستتتمك 2006منك اأحمتتتد عيتتتادك 2007منك الميتتتاء حمتتت اك 2009منك
امنتتى حستتتينك 2013منك اعتتتاطا الشتتناويك 2013منك اشتتتيرين مشتتتراك دطل الجرايتتتداك
2014من أن واقتتتع المنتتتاهج التتتتي يدرستتتفا طتتتالا التعلتتتيم الصتتتناعي بشتتتكل عتتتام وطتتتالا
ت صص المالبس الجاه ا بشكل اص بفا قصور رى إعداد ال ريجين بما يال لتم احتياجتاا
سوق العمل واكتساا مفاراا ريادا انعمالت
على الرغم من أنه قد يستفم محتتو تلتال المنتاهج

–

بدرجتة كبيترا

–

رتي تنميتة مفتاراا

ريادا انعمالك ولكن عند ت طتي الحتواج التتي تاصتل بتين المنتاهج الم تلاتة وتكاملفامعتاًك
وأيباً تغير الطابع التقليدي المتبع ري تدريسفاك وربطفا بواقتع حيتاتفم الحاليتة والمستتقبلية

وبمتطلباا سوق العملت

لتتنا قتتد ي تؤدي تاعيتتل أنشتتطة التعلتتيم والتتتعلم المتكاملتتة إلتتى إ التتة الحتتوج بتتين المنتتاهج
الم تلاتتة وتستتاعد علتتى ربتتط وتعميتتق متتا يتتتم تعلمتته متتن معلومتتاا ومفتتاراا واتجاهتتااك متتا
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يمكتن أن يعتتد المتتعلم لريتتادا انعمتال ولمواجفتتة ستوق العمتتل بمتطلباتته المتطتتورا والمتغيتترا
باستمرارت
ويكتستتا المتعلم تون متتن تتالل ممارستتتفم لأنشتتطة ب تراا متكاملتتةك رفتتم يكتستتبون
مجموعة من الحقالق ومن المفاراا ب نواعفتا والقتيم واطتجاهتاا ابيجابيتة والمرغتوا ريفتاك
ستتا
وهتتن ال ب تراا المتكاملتتة تعتبتتر جت ًءا أساست ًتيا متتن المتتنفج المدرستتيك وهتتي بالتتتالي انعكا ً
نهداا تسعى المدرسة إلى تحقيقفا وهي تنميتة ش صتية الطالتا بطريقتة متكاملتةت احستن
شتتحاتهك 48 :2006ك 49نك ويتاتتق متتع نلتتال نتتتالج العديتتد متتن الدراستتاا والبحتتوحك والتتتي
منفتتتتتا :اأحمتتتتتد عيتتتتتادك2001نك اعتتتتتامر العيستتتتتريك وريتتتتتا الجتتتتتابريك 2004نك اناصتتتتتر
درويت,ك2008نك الميتاء حمت اك 2009نك اJang & et. Al., 2010نك احتاتم ب يتتاك
2013نك امنتال م يتوك 2014نك وادعتاء أحمتدك 2015ن حيتح أكتدا أن استت دام أنشتطة
التعليم والتعلم تساعد علتى تحقيتق النمتو الشتامل والمتكامتل للمتعلمتين رتي م تلتا المراحتل
التعليميتتتة ومتتتن بينفتتتا التعلتتتيم الصتتتناعي؛ ونلتتتال متتتن تتتالل تحقيتتتق انهتتتداا :المعرريتتتةك
والمفاريةك والوجدانية التي تسعى المناهج الدراسية لتحقيقفات

اإلحساس باملشكلة:

نبعا مشكلة البحح الحالي من:

أوطً – النتتتالج التتتي توصتتلا إليفتتا ورشتتة العمتتل التتتي أقامتفتتا اهيلتتة بتتمان الجتتودا

واطعتمادك 2015نك بعنوان سريادا انعمال والتوظيا بالتعليم الانيسك والتي أشتارا نتالجفتا
إلى أن التعليم الاني يعاني من بعا معوقاا تنميتة مفتاراا ريتادا انعمتال والتوظيتا لتد
طتتالا التعلتتيم الانتتي ومنفتتا :عتتدم وجتتود قاعتتدا بيانتتاا لمتطلبتتاا ستتوق العمتتلك وبتتعا
متتتد الا التعلتتتيم الانتتتيك وغيتتتاا وقارتتتة ريتتتادا انعمتتتالك وعتتتدم التحديتتتد الجيتتتد للم رجتتتاا
المطلوبة ري التعليم الانيت
وانيتتتاً – الدراستتتة اطستتتتطالعية :التتتتي أجرتفتتتا الباحوتتتة للتعتتترا علتتتى مستتتتو معتتتارا

ومفتتاراا طالبتتاا الصتتا الوالتتح بشتتعبة المالبتتس الجتتاه ا بالمدرستتة الوانويتتة الصتتناعية رتتى
مجتال ريتتادا انعمتال واتجاهتتاتفم نحوهتتا احيتح تتتم اطستتتعانة بمقيتاس المعتتارا واطتجاهتاا
نحتتتو ريتتتادا انعمتتتال التتتني أعتتتد  :امنصتتتور العتيبتتتي ومحمتتتد موستتتىك 2015ن ،ومقيتتتاس
مفتتتاراا ريتتتادا انعمتتتالاالتتتني أعتتتد  :عتتتادل اللقتتتانيك 2013ن وتتتتم تطبيتتتق المقيتتتاس علتتتى
مجموعة قوامفا ا60ن طالبة من طالبتاا الصتا الوالتح ت صتص المالبتس الجتاه ا بالمدرستة
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الوانويتتة الصتتناعيةت

ا  ن

حيتتح تبتتين أن ا%96،7ن متتن الطالبتتاا لتتديفن قصتتور رتتى المعتتارا

والمعلومتتاا المرتبطتتة بريتتادا انعمتتالك وا%86،7ن متتن الطالبتتاا لتتديفن قصتتور رتتى مفتتاراا
ريادا انعمالك وا%91،7ن من الطالباا لديفن اتجاهاا سلبية نحو ريادا انعمالت
والوتاً – المقابلتة الماتوحتة لمجموعتتة متن معلمتي ومتتوجفي المالبتس الجتاه ا بالمدرستتة

الوانويتتة الصتتناعية :للتعتترا علتتى آرالفتتم

ا ن

عتتن دور المنتتاهج الحاليتتة الت تي تدرستتفا طالبتتاا

شتتتعبة المالبتتتس الجتتتاه ا رتتتي تنميتتتة بعتتتا معتتتاررفن ومفتتتاراتفن رتتتي مجتتتال ريتتتادا انعمتتتال
واكتستتابفن اتجاهتتاا إيجابيتتة نحوهتتاك وتتتم إج تراء المقتتابالا متتع [ ]20معلمتاً ]10[ ،متتوجفينك
وتب تين للباحوتتة أن ا%95ن متتن المعلمتتين وا%90ن متتن المتتوجفين أكتتدوا علتتى أن المنتتاهج

الحالية ط تسفم بدرجة كبيرا ري تنمية معتارا ومفتاراا الطالبتاا؛ ممتا يشتير إلتى وجتود قصتور
رى بناء المناهج الحالية وأسلوا تقديمفات
رابعتتتاً – توصتتتياا الدراستتتاا وانبحتتتاح المرتبطتتتة بموبتتتو البحتتتح الحتتتاليك والتتتتي تتتتم

تقسيمفا لمحاور كالتالى:

1ت اننشطة التعليمية :أوصا دراسة اعامر العيسريك وريا الجتابريك 2004ن ببترورا
مراعتتاا المنتتاهج الدراستتية لأنشتتطة التعليميتتة روايجتتاد أنشتتطة تستتاعد علتتى التاتتوق وتنمتتي

التحصيل الدراسيك كما أوصتا ا the European Commission, DG Enterprise
and Industry,2012نك وامتاهر الحشتواك 2012نك و اDeba & et. Al., 2014نك
واهيلتتة بتتمان الجتتودا واطعتمتتادك 2015ن ببتترورا اطهتمتتام باننشتتطة التعليميتتة التعلميتتة
التي تنمي مفاراا ريادا انعمال والتعليم من الل العملت

2ت ريادا انعمال :أوصا دراستة ن
كتل مناستمير أبتو مدللتةك ومتا ن العجلتةك 2012منك

واهالتتتة الستتتكري وأ تتترونك 2014من ببتتترورا دمتتتج ريتتتادا انعمتتتال رتتتي النظتتتام التعليمتتتي
بم تلا مراحلتهت ودراستةامننر المصتري وآ ترونك 2010من بتبنتي التعلتيم للريتادا كمافتوم
شتامل ومتعتدد الجوانتتا بحيتح يتنعكس علتتى المتد الا والعمليتاا الم تلاتتة للنظتام التعليمتتي
والتدريبيك وبرورا دمج مقرر ن
اا للعمل الريادي رتي بترامج ومقترراا التعلتيم الانتي والتتدريا
المفنتتى بمصتترك كمتتا يوصتتي امفنتتد حامتتدك 2007من بغتترس ريتتادا انعمتتال رتتى المنتتاهج
ان بمدرسة  15مايو الوانويتة الصتناعية بنتاا اإدارا الستتقبل التعليميتةنك ومدرستة الستيدا ديجتة الوانويتة الصتناعية
بناا اإدارا المعاد التعليميةنت
ان إدارا البستتاتين ودار الستتالم التعليميتتة  -محارظتتة القتتاهرا  ،إدارا المعتتاد التعليميتتة  -محارظتتة القتتاهرا  ،إدارا غتترا القتتاهرا  -محارظتتة
القاهرات
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التعليمية الم تلاة وعدم اطكتااء بتدريس مادا واحدا مستتقلة رتى مرحلتة واحتدا متن مراحتل
التعليم المتقدمك روانما تدريس ريادا انعمال من الل التطبيقاا العملية ري م تلتا المتوادت
وتوصتتي دراستتة كت نتل متتناMaigida and et. Al.,2013نك واهيلتتة بتتمان الجتتودا

واطعتمادك 2015ن ببرورا تبتمين مفتاراا ريتادا انعمتال التتي يتطلبفتا ستوق العمتل رتي
برامج التعليم الانيت ويوصتي ا Arzeni, 2014ن ببترورا وبتع استتراتيجية وطنيتة لتدعم
ريتتادا انعمتتال رتتي نظتتام التعلتتيم المفنتتيك والم يتتد متتن التتدعم المكوتتا للطتتالا ال تراغبين رتتي
ريادا انعمالت
امس تاً – أهتتداا استتتراتيجية إصتتالح التعلتتيم الانتتي والتتتدريا المفنتتي :والت تي تتبتتمن

مجموعتتتت ًة متتتتن انهتتتتداا لعتتتتل أهمفتتتتا :مستتتتاهمة التعلتتتتيم الانتتتتي رتتتتي التنميتتتتة اطقتصتتتتادية
واطجتماعيتة رتي مصترك باببتارة إلتى بنتاء نظتام مفنتي وكتاء ورعتالت ابرنتامج إصتالح

التعليم الاني والتدريا المفنيك 13: 2017-2012ك 15ن
وبتنلال ت كتتدا الباحوتتة متتن مشتتكلة البحتتح ،وب اصتة أنتته لتتم تجتتر دراستتة علميتتة تربويتتة
مت صصتتة بمنتتاهج شتتتعبة المالبتتس الجتتاه ا  -رتتتى حتتدود علتتم الباحوتتتة  -لتنميتتة :معتتتارا
ومفتتاراا ريتتادا انعمتتال لتتد طالبتتاا الصتتا الوالتتح ت صتتص المالبتتس الجتتاه ا بالمدرستتة
الوانوية الصناعية واتجاهاتفم نحوها من الل اننشطة المتكاملةت

مشكلة البحث :
تتحدد مشكلة البحح الحالي ريما يلى :
يوجد بعا لد طالبتاا الصتا الوالتح ت صتص المالبتس الجتاه ا بالمدرستة الوانويتة
الصتتتناعية رتتتي معتتتارا ومفتتتاراا ريتتتادا انعمتتتال التتتتي تستتتاعدهم علتتتى إقامتتتة مشتتتروعاتفم
ال اصة المتميت ا ورقتاً لمتا يتطلبتة ستوق العمتلك ممتا انعكتس بالستلا علتى اتجاهتاتفم نحتو
ريادا انعمالت

أسئلة البحث :
تتحدد أسللة البحح الحالي ريما يلي :
1ت متتا مفتتاراا ريتتادا انعمتتال التتال م تنميتفتتا لتتد طالبتتاا الصتتا الوالتتح ت صتتص

المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية؟
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2ت متتا التصتتور المقتتترح ننشتتطة متكاملتتة بتتين بعتتا المقترارا االمقايستتااك الت طتتيط
روادارا اطنتالك الرسم الانتيك المعتداان لتنميتة معتارا ومفتاراا ريتادا انعمتال لتد طالبتاا
ت صص المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية واتجاهاتفم نحوها؟

3ت متتتا راعليتتتة أنشتتتطة متكاملتتتة بتتتين بعتتتا المقتتترارا االمقايستتتااك الت طتتتيط روادارا

اطنتتتالك الرستتم الانتتيك المعتتداان رتتي تنميتتة معتتارا ريتتادا انعمتتال لتتد طالبتتاا ت صتتص
المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية ؟
4ت متتتا راعليتتتة أنشتتتطة متكاملتتتة بتتتين بعتتتا المقتتترارا االمقايستتتااك الت طتتتيط روادارا

اطنتتتالك الرستتم الانتتيك المعتتداان رتتي تنميتتة مفتتاراا ريتتادا انعمتتال لتتد طالبتتاا ت صتتص
المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية ؟
5ت متتتا راعليتتتة أنشتتتطة متكاملتتتة بتتتين بعتتتا المقتتترارا االمقايستتتااك الت طتتتيط روادارا

اطنتالك الرسم الانيك المعداان ري تنمية اطتجا نحو ريادا انعمال لتد طالبتاا ت صتص
المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية ؟
6ت متتا العالقتتة ابرتباطيتتتة بتتين تنميتتة معتتتارا ومفتتاراا ريتتادا انعمتتتال لتتد طالبتتتاا
ت صص المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية واتجاهاتفم نحوها؟

أهداف البحث :
استفدا البحح الحالي:
1ت تنميتة المعتارا ال اصتة بريتادا انعمتال لتد طالبتاا ت صتص المالبتس الجتاه ا بالمدرستة
الوانوية الصناعيةت
2ت تنميتتة مفتتاراا ريتتادا انعمتتال لتتد طالبتتاا ت صتتص المالبتتس الجتتاه ا بالمدرستتة الوانويتتة
الصناعيةت
3ت تنميتتتة اطتجاهتتتاا ابيجابيتتتة لتتتد طالبتتتاا ت صتتتص المالبتتتس الج تتاه ا بالمدرستتتة الوانويتتتة
الصناعية نحو ريادا انعمالت
تعرا العالقة اطرتباطية بتين تنميتة معتارا ومفتاراا ريتادا انعمتال واطتجاهتاا نحوهتا
4ت ُ
لد طالباا ت صص المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعيةت
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أهمية البحث :
قد يايد البحح الحالى رى:
1ت توجيه أنظار م ططي برامج التعليم الانتي بشتكل عتام إلتى بترورا إدرال ريتادا انعمتال
رى برامج ومقرراا وأنشطة التعليم الانيت
2ت مساعدا جميتع المعنيتين بتتدريس مقترراا ت صتص المالبتس الجتاه ا رتى التعترا علتى
أدوارهتتتم الجديتتتدا المتوارقتتتة متتتع التعلتتتيم لريتتتادا انعمتتتالك رواكستتتاا طالبفتتتم ال صتتتالص
والسماا الريادية لتلبية متطلباا سوق العملت

3ت تطتتوير بترامج التنميتتة المفنيتتة للمعلمتتين رتتي بتتوء متطلبتتاا تنميتتة ريتتادا انعمتتال لتتد
طالا التعليم الاني الصناعيت
4ت تقتتديم دليتتل لمعلمتتي المالبتتس الجتتاه ا بالمدرستتة الوانويتتة الصتتناعية لفسترشتتاد بتته رتتى
ت طيط دروسفم للمواد الدراسية الم تلاة لتنمية مفاراا ريادا انعمالت

فروض البحث :
حاول البحح الحالي التحقق من الاروا التالية:
1ت يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتالياً عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطي درجتتتاا المجمتتتوعتين
التجريبية والبابطة ري التطبيق البعدي لال تبار المعرري لصالح المجموعة التجريبيةت

2ت يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتالياً عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطي درجتتتاا المجمتتتوعتين
التجريبيتتتة والبتتتابطة رتتتي التطبيتتتق البعتتتدي لمقيتتتاس مفتتتاراا ريتتتادا انعمتتتال لصتتتالح

المجموعة التجريبيةت
3ت يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتالياً عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطي درجتتتاا المجمتتتوعتين
التجريبيتتة والبتتابطة رتتي التطبيتتق البعتتدي لمقيتتاس اطتجتتا نحتتو ريتتادا انعمتتال لصتتالح
المجموعة التجريبيةت
4ت يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتاليا عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطى درجتتتاا المجموعتتتة
التجريبية رى التطبيق القبلي والبعدي لال تبار المعرري لصالح التطبيق البعد ت
5ت يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتاليا عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطى درجتتتاا المجموعتتتة
التجريبية رى التطبيتق القبلتي والبعتدي لمقيتاس مفتاراا ريتادا انعمتال لصتالح التطبيتق
البعد ت
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6ت يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتاليا عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطى درجتتتاا المجموعتتتة
التجريبيتتة رتتى التطبيتتق القبل تي والبعتتدي لمقيتتاس اطتجتتا نحتتو ريتتادا انعمتتال لصتتالح
التطبيق البعد ت
7ت توجتتد عالقتتة ارتبتتاط موجبتتة دالتتة إحصتتالياً بتتين معتتارا ومفتتاراا ريتتادا انعمتتال لتتد
طالباا المجموعة التجريبية واتجاهاتفم نحوهات

حدود البحث :
اقتصر البحح الحالي على الحدود التالية:
1ت تصتتميم أنشتتطة تعليميتتة متكاملتتة بتتين المق ترارا االمقايستتااك الت طتتيط روادارا اطنتتتالك
الرستتتم الانتتتيك المعتتتداان؛ حيتتتح إن تلتتتال المقتتترراا تتبتتتمن بعتتتا الماتتتاهيم والمعتتتارا
والمفاراا التي تدعم مجال ريادا انعمالت
2ت مجموعتتة متتن طالبتتاا الصتتا الوالتتح ت صتتص المالبتتس الجتتاه ا بمدرستتة بمدرستتة 15
مايو الوانوية الصناعية بمحارظة القاهرا قوامفا  35طالبةت
3ت تطبيق تجربة البحح رى الاصل الدراسي الواني لعام 2016م2017 /مت
4ت ستتتوا تقتتتوم الباحوتتتة بتتتتدريس اننشتتتطة المتكاملتتتة للمجموعتتتة التجريبيتتتة نظتتت ار لتعتتتدد
القالمين بتدريس المقرراا الدراسية التي تم إعداد اننشطة منفات

منهج البحث :
استت دما الباحوتة  -رتتي البحتح الحتتالي – كتال متتن :المتنفج الوصتتاي التحليلتي التتني
است دم رى إعداد ابطار النظري للبحح رواعتداد اننشتطة التعليميتة وأدواا البحتح ،والمتنفج
شبه التجريبي ري الدراسة الميدانيةت

أدوات البحث :
اقتبى البحح الحالي إعداد واست دام اندواا التالية :
1ت ا تبار معرري لريادا انعمالت

اإعداد الباحوةن

2ت مقياس مفاراا ريادا انعمالت

اإعداد الباحوةن

3ت مقياس اطتجا نحو ريادا انعمالت

اإعداد الباحوةن
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مصطلحات البحث :
 .1أنشطة التعليم والتعلم املتكاملة:
وتُ ّعرا إجرالياً رى البحح الحالي ب نفا :مجموعة من المواقا التعليمية التعلمية التي
يتم تصميمفا بصورا متكاملة بين مجموعة من المقررااك وتفدا إلى النمو الشامل
والمتكامل للمتعلم ري مجال ريادا انعمالك وتربطه بالحياا الواقعية وسوق العملك وتتاق
مع رغباته وقدراته واهتماماتهك وتتم دا ل حجرا الدراسة و ارجفا وتحا إشراا المعلمت

 .2ريادة األعمال:
وتُ ّعرا إجرالياً رى البحتح الحتالى ب نفتا :استتومار ريجتي المالبتس الجتاه ا لمتا يتتوارر
لتديفم متن معتارا ومفتاراا وقتدرااك تمكتنفم متن بتدء مشترو عمتل تاص بفتمك أو تطتوير
مشتترو قتتالم بالاعتتل روادارتتته لتلبيتتة متطلبتتاا ستتوق العمتتل متتن تتالل تقتتديم منتجتتاا جديتتدا

ومتمي ات

خطوات البحث وإجراءاته -

سار البحح الحالي ورقًا لل طواا التالية:

أوالً  -اإلطار النظري للبحث:
يتناول ابطار النظر للبحح الحتالى محتورينك وهمتا أنشتطة التعلتيم والتتعلم المتكاملتةك
وريادا انعمالك وريما يلي عرا لفنين المحورين:
احملور األول  -أنشطة التعليم والتعلم املتكاملة ،ونلال على النحو التالي:

1ت نواتج التعلم التي تحققفا أنشطة التعليم والتعلم المتكاملة:

تساعد أنشطة التعليم والتعلم المتكاملة التي يصممفا المعلم وينانها تحقيق العديتد متن
النواتج الم تلاة منفا ما هو مرتبط بجوانا التعلم الم تلاتة امعرريتة – مفاريتة – وجدانيتةنك
ومنفا ما هو مرتبط بدعم وتقوية العالقاا متعددا اطتجاهاا بين المتتعلم والمعلتم والمدرستة
والمجتمعك ومن هن النواتج:
أت الكشا عن قدراا الطالا وميولفم ومواهبفم الم تلاةت
ات تحقيق النمو اطجتماعي للطالات
لت تع ي المفاراا والمعلوماا والقيم التي يتعلمفا الطالا ري المدرسةت
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دت إيجتتاد التعتتاون بتتين الطتتالا أناستتفم متتن ناحيتتةك وبيتتنفم وبتتين المعلمتتين وابدارا
المدرسية من ناحية أ ر ت
هت مشاركة الطالا ري تعليم أناسفمت
وت إيجاد عالقاا متينة بين المدرسة والمجتمعت
ت إوراء وتطوير المنفج المدرسيت اوليد جابرك 378 :2005ك 379ن
حت تفيلة مواقتا تعليميتة شتبيفة بمواقتا الحيتااك إن لتم تكتن مماولتة لفتاك ممتا تترتتا
عليه سفولة استاادا الطالا مما تعلم عن طريق المدرستة والمجتمتع ال تارجيك وانتقتال أوتر
ما تعلم إلى حياته المستقبليةت
طت إوتتارا استتتعداد الطتتالا للتتتعلمك وجعلفتتم أكوتتر قابليتتة لمواجفتتة المواقتتا التعليميتتةك
واكتساا ما تقدمه المدرسة لفمت
يت تستتاعد رتتى توجيتته الطتتالا التوجيتته التعليمتتي والمفنتتي الصتتحيحتا رفمتتي مقبتتلك
16 :2011ك 17ن
الت اتاقتتا الدراستتاا العلميتتة والتربويتتة علتتى أن الطتتالا ط يتعلمتتون جيتتداً متتن تتالل

الجلتتوس واطستتتما للمحاب ترااك روانمتتا متتن تتالل التحتتدح رواعمتتال العقتتل واليتتدينك والت متتل

العميتتقك وربتتط متتا تعلمتتو ب بتتراتفم الستتابقة وتطبيقتته علتتى مشتتكالا حياتيتتةا ربتتط العلتتتم
بحياتفم الاعلية التي يعيشونفانتا و ارا التربية والتعليم بالسعوديةك ا ا76 :ن
لت بنتتتاء القتتتدراا والمفتتتاراا والمواهتتتا وصقلفتتتتا وتنميتفتتتا وتوجيففتتتتا؛ ل دمتتتة الاتتترد
والمجتمعت

مت بناء الش صية المتكاملة للطالتاك ليصتبح مواط ًنتا صالحتتًا يترتبط بوطنتته ويعتت بته
ويستعد للتبحية من أجلهت
نت ترسيخ القيتم اطجتماعية البنتاءا؛ مول :التعاون والمنارسة و دمة المجتمعت
ست تتتدريا الطتتالا علتتى اطستتتاادا ممتتا تلقتتو متتن معتتارا وعلتتوم ،وان تتن بانستتلوا
العلمي ري التاكير لفسفتام ري حل مشكالا مجتمعفمت
ت استتتومار أوقتتاا الاتتت ار ريمتتا يجتتتدد معلومتتاا الطتتتالا وينم تي بتتتراتفم وينوعفتتاك
ويؤدي ل يادا وقارتفم وينشط قدرتفم العقليةت
ات احت ترام العمتتل وتقتتدير قيمتتة العمتتل اليتتدوي واطستتتمتا بتتهت اأستتماء نك تي:2001،
44ن
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وتضيف الباحثة:
 تدريا الطالا على المفاراا التي يتطلبفا سوق العملت
 احتكاال وتااعل الطالا مع الحياا الواقعية بكل متطلباتفا حتى طيتتم اطصتطدام بفتا
بعد ت رجهت
 الربط بين الطابع النظري للمقرراا والجانا التطبيقى لفات
 إ التتة الح تواج بتتين المقتترراا الت صصتتية انكاديميتتة الم تلاتتة ودمتتج محتواهتتا رتتي
موبو النشاطت
 توظيا وتطبيق للحقالق والمعلوماا والمفاراا انساسية التي يكتسبفا الطالا رتى
مواقا واقعيةت

2ت انستتس التتتي تقتتوم عليفتتا أنشتتطة التعلتتيم والتتتعلم المتكاملتتة احلم تي الوكيتتل،
491 :1992ن:
أت بناء المناهج واننشطتة المتكاملة على ميول الطالا وحتاجاتفم وميولفمت
ات اطعتماد ري اننشطة علتى إيجابيتة الطتالا :حيتح تعتمتد اننشتطة ومتنفج النشتاط

على إيجابية الطالاك رالطالا من الل اننشطة يمرون ب بتراا تربويتة متعتددا تستفم رتى
نموهم بشكل شتامل ومتكاملك وتؤدي إلى أهداا تربوية كبر ت
لت تنظيم اننشطة المتكاملة ري صتورا مشروعتتاا أو مشكتتالاك رتنظتيم اننشتطة رتي
صتتورا مشتتروعاا يعمتتل علتتى ربتتط الطتتالا بشتتكل كبيتتر ببيلتتتفم ومجتتتمعفم ويتتؤدون بشتتكل
جيدت
دت إ التتتتتة الحواجتتتتتت بتتتتتين جوانتتتتتا المعررتتتتتة الم تلاتتتتتة واطلتتتتتت ام بالتطبيتتتتتتق والتنظتتتتتيم
السيكولوجيت
هت التكامل بين المواد المرتبطة يتيح للطالا التعلم والتدريا بشتكل مرغوا ريهت

3ت أهمية أنشطة التعليم والتعلم المتكاملة :
إطار يعمل متن اللته الطالتا ويحقتق أهدارته ،راننشتطة لفتا دورهتا
تعد اننشطة ًا
ري توصيل الطالا للشتكل التني يريتد المجتمتع لأجيتال الجديتدا ،وتظفتتر أهميتتة اننشتتطة
المتتكاملة عند بنتاء المناهج؛ حيح إنفتا تعتد المكتون انستتاسي الحارتت والتني يشتتجع علتتى
التاتتتكير الماتتتتوح والمتشتتتعا ،وتستتاعد الطتتالا علتتتى رفتتتم العلتتتم انستتتاسي ،ويظتتتل المعلتتتم
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يعمتتتل بكاتتاءا رتتى بتتوء أنشتتطة مترابطتتتة ومتتتتكاملة أكوتتتر متتن اننشتتتطة المناصتتلة ويشتتعر
بمتتد تحقيقتته نهدارتته ،وكتتنلال يشتتتعر الطتتالا بمتتتد واقعيتتتة التتدروسك ويدركتتتون أن تلتتال
اننشتطة المتكاملة تربطفم بواقعفم وبيلتفم اأحمد رو ي263 :1995 ،نت
تامالك رتتإن
وتفتتتتم اننشتتتطة التعليميتتة المتكاملتتة
أساستتا بنمتتو ش صتتية الاتترد نمت ًتوا متكت ً
ً
طبيعة الارد ونمو تاللمان هتنا انسلواس انسلوا التكامليساRobert,1993:80نت
كمتا تتورر اننشتطة التعليميتة المتكاملتة جفتتد المعلتم ووقتتهك رفتي تستتاعد علتى تقتتديم
مااهيم العلم انساسية ب سلوا مبستتط وستفل للطتالا ،كمتا أنفتا تعطتي لته الارصتة الكاملتة
لتقديم المعارا بصورا تترابط ريفا كتل المعتاراك وتتتيح لته ررصتة التطبيتق ،كمتا تتؤدي إلتي
التتتعلم الجيتتد رتتي كويتتر متتن المجتتاطا :اللغويتتة ،والعمليتتة ،والانيتتة ،والحركيتتة ،واطجتماعيتتة
وغيرهات
هتتنا ولقتتد أكتتدا العديتتد متتن الدراستتاا علتتى أهميتتة التكامتتل بتتين بعتتا المقتترراا ومنفتتا
دراستتتة اCreek-2002

Taddleن والتتتتى أجريتتتا لقيتتتاس رعاليتتتة التكامتتتل بتتتين المتتتواد

الدراسية الانية المناصلة بالتعليم الوتانوي الصتناعي ومتد ابرتادا منفتا رتى الواقتع العملتيك
وقتتد أوبت تا الدراستتة رعاليتتة التكامتتل ،وأكتتدا عل تى بتترورا ربتتط المنتتاهج الدراستتية بتتالواقع
العملي بالميدان ،ودا ل سوق العملت
ودراستتة كت نتل متتن :ا مررتتا صتتالح1998 ،نك اإب تراهيم صتتابر1999 ،نك اوالتتل راب تي،
2004نك اChris & Peter, 2000نك الميتاء حمت اك 2009نك احتاتم ب يتاك 2013ن
والتتتتي هتتتتدرا إلتتتى التكامتتتل بتتتين المتتتتواد التكنولوجيتتتة النظريتتتة والتطبيقتتتاا العمليتتتةك بنتتتتال
منتجاا صناعية يتم إنتاجفا دا ل المدرستة الصناعيةت
يتبتح ممتا ستتبق أهميتتة اننشتتطة المتكاملتتة رتي التعلتتيم بشتكل عتتام والتعلتتيم الصتتناعي
بشكل اص؛ حيح إنفا تربط بين ما يتعلمه الطالتا متن معتارا وماتاهيم مترابطتة ويطبقفتا
عمليتتاً دا تتل و تتارل المدرستتتة؛ رتعمتتل علتتى تكتتوين ش صتتتية الطالتتا المتكاملتتة واكتستتتابه
مجموعة متكاملة من المااهيم والمعارا والمفاراا وتكتوين اتجاهتاا تعتد وتؤهلته لال نتدمال

ري سوق العملت
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احملور الثانى – ريادة األعمال  ،ونلال على النحو التالي:

1ت انهداا والم رجاا المتوقعة من تعليم ريادا انعمال:
تتعتتدد انهتتداا والم رجتتاا التعليميتتة المستتتفدرة متتن تطبيتتق أي برنتتامج تعليمتتيك وتنحصتتر
رتتي تنميتتة معتتارا ومفتتاراا الطتتالا الم تلاتتةك وتستتتفدا الب ترامج الم تلاتتة لتعلتتيم ريتتادا
انعمتتتتال مجموعتتتتة متتتتن انهتتتتداا التتتتتى حتتتتددها كتتتتل متتتتن ا,)Bernstein, 2011:49
و( ,)Shane, 2011:53و( ,)Raposo& PaÇo, 2011:455و( Gibcus, 2012:
 ,)21و( the European Commission, DG Enterprise and
 ,)Industry,2012: 44و ( ) Arzeni, 2014: 108ري التالي:
أت لتق أرتراد مبتتادرين وقتتادرين علتتى إنشتتاء مشتتروعاا اقتصتتادية جديتتدا تتستتم بتتالنمو
وتجلا الوروا وتدعم العالقة بين المجتمع انكاديمي ومجتمع انعمالت
ات الحصول على المعارا المرتبطة بريادا انعمالت
لت تحديد وتحاي مفاراا ريادا انعمالت
دت ترقية الحلول اببداعية للمشكالا رواعداد ريجين أكور مغتامرا تالل عملفتم ستواء
بت سيس شركاا جديدا أو بتطوير شركاا قالمة بالاعلت
هت دعم اطتجاهاا والمفاراا الش صية التتي تشتكل انستاس العقلتي والستلوكي لريتادا
انعمالت
وت تحستتين عقليتتة الشتتباا لتمكيتتنفم أن تكتتون أكوتتر إبتتداعاً ووقتتة بتتالناس رتتى كتتل متتا

يقومون بهك وتحسين جانبيتفم نصحاا العملت

ت تشجيع الشباا على البدء بانعمال المبتكرات
حت است دام الطترق القالمتة علتى الممارستة؛ حيتح يشتارال الطتالا رتي عمتل المشترو
ورى اننشطة ارل الصات
طت ت ويد الطالا بمفاراا انعمتال انساستية للعمتل الحتر أو ابدارا الناتيتة ،والمعتارا
التي تساعدهم ري كياية بدء وتطوير مشرو تجاري أو اجتماعي بنجاحت
يت يادا وعي الطالا نحو العمل الحر وريادا انعمال كا تيار وظياي محتملت

الت تنمية اطتجاهاا ابيجابية نحو ريادا انعمال والعمل الحرت
لت تحسين دور الشباا رى المجتمع واطقتصادت
وتبيا الباحوة:
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 تغييتر نمتط التاكيتر التقليتدي لتد الطلبتة إلتى أنمتاط التاكيتر الحديوتة المبنيتة علتى
اببدا واطبتكار والتجديد من الل است دام استراتيجياا التعليم والتدريس اببداعيت
 مساعدا الطالباا على بناء تصور أربل لمفنة المستقبل.
 تطوير السماا والمفاراا الش صية لد الطالباات
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2ت مفاراا ريادا انعمال:
ا تلا الباحوون والتربويون رى تحديد مفاراا ريادا اطعمال التى يجا تواررها وتنميتفا لد الطالاك واتاق بعبفم علتى بعتا المفتارااك
كما يوبح الجدول التالي:

جدول ا1ن
مفاراا ريادا انعمال من منظور بعا التربويين
الت طيط
تحديد واقتناص الارص
المبادرا

الجودا

الكاتا

الطموح

ريادا انعمال

الم اطرا
مفاراا إدارية
مفاراا تجارية
التعاون
اطتصال/التواصل
حل المشكالا
التاكير اببداعي
إدارا الوقا
ابقنا
إدارا الاريق
التااوا
التسويق
الوقة بالناس
ات ان القرار
الموابرا
تحمل المسلولية
البحح عن ررص عمل
اطعتماد على الناس
تحديد انهداا
متطلباا سوق العمل
القيادا

مفاراا

ايد مرادك ا2010من


)Thomas M. Cooney, (2012
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)(2012
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أيمن عيد (2014م)
()Deba & et. Al., 2014

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم2014( ,م)
)Jamilu Danyaro Kankia, (2015

 



 
 











 





  







 
  

%33.3
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%41.7
%58.3
%16.7
%66.7
%8.3
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%16.7
%58.3
%50
%75
%16.7
%16.7

الوزن النسبى للمهارات وفقاً لتكرارها فى األدب التربوى

 



باستقراء الجدول ( )1يتضح أن المهارات األكثر تكراراً وفقااً لزنههاا البىاه

اي :التفكير ابدرعا ي ،التخطريط .اتخر ا الار ا  ،الط,رال .الت,راي  .إعا ة

الاريتقك ابقنتا ك تحمتتل المستؤوليةك الجتتوداك التاتاواك مفتتاراا إداريتةك مفتتاراا تجاريتةك الم تتاطراك إدارا الوقتاك اطتصتتال /التواصتلك المبتتادراك
تحديتتد واقتنتتاص الاتترصك القيتتاداك تحديتتد انهتتدااك حتتل المشتتكالاك متطلبتتاا ستتوق العمتتلك اطعتمتتاد علتتى التتناسك البحتتح عتتن ر ترص عمتتلك
الموابراك التعاونت وقد استاادا الباحوة من هنا الجدول رى إعداد قالمة مفاراا ريادا انعمال التي سيتم الحديح عنفا طحقاًت

3ت ا وار اطقتصادية واطجتماعية للتوسع رى ريادا انعمال:

ينتج عن التوسع رى إقامة انعمال الريادية وتفيلتة المنتاا الماللتم لتنميتفتا وتطويرهتاك آوتار اقتصتادية واجتماعيتةت ركلمتا كتان التوجته إلتى
مدروسا كلما تباءلا سلبياته واكتسبا آوار ابيجابية مساحاا أوسع على اطقتصاد الوطني والمجتمع ككلك وقد حدد
هنا النمط
ً
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ن
كل متن اHavinal, 2009: 110,111نك وا ايتد مترادك 2010م12 :ك 13نك وارستالن محمتدك
ونصر عبد الكريمك 2011م54:ن أهم تلال ا وار ري التالي:
أت استتتتقطاا الشتتتباا للعمتتتل الحتتتر والمبتتتادراا الارديتتتة وانعمتتتال الرياديتتتة واستتتتومار أمتتتوالفم
وطاقاتفم رى مشروعاا صغيرات
ات تحمل أعباء المشرو على جميع انصعداك الت طيطك التمويلك ابدارات
لت يعتد اط تجتا إلتى اطستتومار رتي المشتروعاا الرياديتة عتامالً متن عوامتل اطستتقرار اطقتصتادي

واطجتماعي و اصة أوناء ان ماات

دت إن تعتتدد انعمتتال الرياديتتة والمبتتادراا الارديتتة يمنتتع تعتترا المستتتومرين والمبتتادرين لأ متتاا
الحادات
هت تعتتد انعمتتتال الرياديتتة بموابتتتة مرحلتتة تدريبيتتتة وطتتتور تعليمتتي لصتتتقل رواعتتداد رجتتتال انعمتتتال
باكتسابفم لم تلا المفاراا والتمرس على التعامل متع م تلتا أطتراا العمليتاا ابنتاجيتة والتستويقية
وما شابففات
وت تتتدعيم انعمتتال اببداعيتتة وتتتورير التتدعم المتتالي والقتتانوني للمستتتومرين بفتتدا تتتدرق انركتتار
اببداعيتتةك وتكتتوين م ت ون بشتتري متتن رجتتال انعمتتال ممتتا يستتفل نقتتل م رجتتاا البحتتح والتطتتوير متتن
الم تبراا إلى انسواقت
ت ت ايا ابجراءاا الحكومية التي تعيق إقامة المشروعاا اببداعيةت
حت تورير ررص عمل جديدا للشبااك وبالتالي رإنه يساعد على الحد من البطالةت
طت تشجيع است دام الموارد الاعالة لرأس المال والمفاراا غير المستغلة بشكل جيدت
يت رتح أسواق جديدا من الل التنويع ابنتاجيت
الت تحسين مستو ابنتاجيةت
هاما للتنمية اطقتصاديةت
لت تشجيع تجارا التصدير بالبالد والني يعد عنص ارً ً
كما تبيا الباحوة:

 تقديم الم يد من المنتجاا وال دماا المتمي ا والمبتكرات

 المساهمة ري رتح أسواق جديدا أو ت سيس منظمة جديدا.
 اكتشاا واست دام مواد جديدا تتسم بمي ا تنارسية من حيح التكلاة والجودات
 تشجيع اطستومار المحلي وجنا رؤوس انموالت
 إن د تتتول منارستتتين جتتتدد يحاتتت المنتجتتتين ا

تتترين علتتتى التنتتتارس و يتتتادا كاتتتاءا منتتتتجفم

لالستمرار ري السوقت
 الحد متن ظتاهرا استتقطاا وهجترا العقتول المبدعتة ونلتال بتتورير منتاا محلتي جديتد يستاعدهم
ويدعمفم على تناين أركارهم الجديدا وتسويقفات
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4ت أهمية تعليم ريادا انعمال لطالباا ت صص المالبس الجاه ا:
يعد تعليم ريادا انعمال من المتطلباا البرورية ري العصر الحالي لجميع أنوا التعلتيم ومراحلته
الم تلاةك و اصة التعليم الصناعي؛ حيح إنته يفتدا إلتى إعتداد القتو البشترية العاملتة المدربتة علتى
مستو من الكااءا والمفارا والوقارةك ونلال من الل إكساا الطالا بعا المفاراا والتتي متن أهمفتا
المفاراا الال مة لبدء مشرو صناعي صغيرت ويمكن تحديد أهميتة ريتادا انعمتال لت صتص المالبتس
ري التالى:
أت تنميتتة ميتتول إيجابيتتة لطالبتتاا ت صتتص المالبتتس نحتتو المب تادرا بقامتتة مشتتروعاا رياديتتة اصتتة
بفنت
ات تحايت و يتتادا دارعيتتة الطالبتتاا للتتتعلم واستتتمتاعفن بتتالتعلم والتعتترا علتتى كتتل متتا يتترتبط بصتتناعة
المالبس من معارا ومفاراا تساعدهن ري ابعداد لمفنة ومشرو المستقبلت
لت مبادرا الطالباا لالشتراال ري اننشطة التي يقدمفا المعلم لبناء وتنمية المفاراا الال متة والمتعلقتة
بقتتابليتفم للتوظيتتا رتتى شتتركاا ومصتتانع المالبتتس الجتتاه اك ممتتا يجعلفتتم أكوتتر استتتعداداً لستتوق

العملت

دت تشجيع المتعلمين على التمي رى جميع مفامفم وأعمالفم بتصتميم وتنايتن المالبتسك ممتا يتنعكس
بدرجة كبيرا على إمكانية تمي هم بمشروعفم المستقبليت
هت تعريا المتعلمين بعالم انعمال الواقعي  :ور ,ومصانع وشركاا المالبس وتورير جانتا معررتي
عنهك وتدريبفم على المفاراا المطلوبة لال ندمال رى سوق العملت

ثانياً  -إجراءات البحث:
 .1بناء قائمة مهارات ريادة األعمال:
تتتم إعتتداد قالمتتة بمفتتاراا ريتتادا انعمتتال الم تراد تنميتفتتا لتتد طالبتتاا ت صتتص المالبتتس الجتتاه ا
بالمدرستتة الوانويتتة الصتتناعيةت وتتتم عتترا القالمتتة علتتى مجموعتتة متتن الستتادا المحكمتتين ببتتداء ال ترأي
ريفاك وري بوء مالحظاتفم تم التوصل إلى الصورا النفالية للقالمة؛ حيح اشتملا على والح مفتاراا
رليسة هي مفاراا:سش صيةك إداريةك تجاريةس وينتدرل تحتا المفتاراا الش صتية وتالح مفتاراا ررعيتةك
والمفتاراا ابداريتتة أربتتع مفتتاراا ررعيتتةك والمفتتاراا التجاريتتة وتتالح مفتتاراا ررعيتتةك وبتتنلال بلغتتا قالمتتة
المفاراا المراد تنميتفا لد طالباا ت صص المالبس الجاه ا عشتر مفتارااك كمتا يتبتح رتي الجتدول
رقم ا2نت
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جدول رقم ا2ن

المفاراا الرليسة والارعية لريادا انعمال
م

المفاراا الرليسة

1

مفاراا ش صية

2

مفاراا إدارية

3

مفاراا تجارية

المفاراا الارعية
 .1الط,ال.

إجمالى عدد المفاراا

 .2االدتك .
.3
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3

تح,ل
ال,,ؤالية.
التخطيط .
إعا ة الف ي .
اتخ ا الا ا .
الجاعة.
التف اض.
ابقن ع.
الت,اي .

 10مفاراا

وبالتوصل إلى هن القالمة يكون قد تم ابجابة عتن الستؤال انول متن أستللة البحتح والتني يتنص
على :سما مفاراا ريادا انعمال الال م تنميتفتا لتد طالبتاا الصتا الوالتح ت صتص المالبتس الجتاه ا
بالمدرسة الوانوية الصناعية؟ست

 .2إعداد مادتى املعاجلة التجريبية:
وقتتد استتتل م تحقيتتق أهتتداا البحتتح الحتتالي إعتتداد كتتتاا للطالتتاك ودليتتل للمعلتتم وريمتتا يلتي عتترا

ل طواا إعداد ن
كل منفما:

أت إعداد كتاا الطالا:

تتتتم تحديتتتد محتتتتو اننشتتتطة المتكاملتتتة متتتن مقتتترراا :ت طتتتيط روادارا ابنتتتتالك والرستتتم الانتتتيك
والمقايسااك والمعداا للصا الوالح الوانويك والتي تتبتمن بعتا الماتاهيم والمعتارا والمفتاراا التتي
تتتدعم مجتتال ريتتادا انعمتتال المرتبطتتة بالموبتتوعاا التاليتتة :الطمتتوح وتحديتتد ركتترا المشتترو ك دراستتة
الجتتدو االمقدمتتة والمعلومتتاا انوليتتةك الدراستتة التستتويقيةك الدراستتة الانيتتةك الدراستتة الماليتتةنك عتترا
وتسويق المنتجت
وتتتتم صتتتياغة أهتتتداا محتتتتو اننشتتتطة رتتتي صتتتورا إجراليتتتة ستتتلوكية قابلتتتة للمالحظتتتة والقيتتتاسك
وصياغة محتو اننشطة ري إطتار تكتامليك واشتتمل محتتو اننشتطة  -رتي نفايتته -علتى مجموعتة
متتتن أستتتاليا التقتتتويم ،بغتتترا تقتتتويم أداء الطالبتتتاا ،والتعتتترا علتتتى متتتد تحقتتتيقفم لنتتتواتج التتتتعلم
المستفدرةت
وللت كد من مد صالحية كتاا الطالا  ،تم عربه على مجموعتة متن المحكمتين لتقويمتهك ورتي
بوء تناين مالحظاا السادا المحكمين توصلا الباحوة إلى الصورا النفالية لكتاا الطالات

ات إعداد دليل المعلم:

تتتم إعتتداد دليتتل ليكتتون بموابتتة مرشتتداً وموجف تاً للمعلتتم يستتاعد رتتي تحقيتتق انهتتداا المرجتتوا متتن

اننشطة المتكاملةك وقد اشتمل دليل المعلتم علتى العناصتر التاليتة :مقدمتة التدليل ،انهتداا ،توجيفتاا
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عامتتة للمعلتتم ،الموبتتوعاا الرليستتة لأنشتتطة وعتتدد الحصتتص الال متتة لتتتدريس كتتل موبتتو  ،قالمتتة
بالكتا والمراجع التي يمكن للمعلم اطستعانة بفا ري عملية التدريست
وقد تم إعداد وتصميم اننشطة المتكاملة التي يتبمنفا الدليل ورقاً للتالي:

ا1ن أسس تصميم اننشطة التعليمية المتكاملة:
بعتتد اططتتال علتتى البحتتوح والدراستتاا واندبيتتاا الت تي تناولتتا تصتتميم وبنتتاء اننشتتطة التعليميتتةك
است لصا الباحوة مجموعة من انسس التي يستند عليفا تصميم هن اننشطة وهي كالتالي:
 مراعاا ال صالص النمالية وقدراا وميول واحتياجتاا طتالا ت صتص المالبتس الجتاه ا بالمدرستة
الوانوية الصناعية أوناء تصميم اننشطة التعليمية المتكاملةت
 وبتتع أهتتداا إجراليتتة محتتددا وماللمتتة وشتتتاملة ومتكاملتتة تستتفم رتتى إكستتاا الطتتالا المعتتتارا
والمفا ارا الال مة لمجال ريادا انعمال رواكسابفم اتجاهاا ايجابية نحوهات
 توارق المحتو العلمي لمقرراا الت طيط روادارا ابنتالك و المقايسااك والرسم الانتي متع اننشتطة

التعليميتتة المتكاملتتة؛ حيتتح إن اننشتتطة تعتبتتر تطبيتتق عملتتي للمحتتتو يستتاعد علتتى تحقيتتق نتواتج

التعلم المستفدرةت
 اطستغالل انمول لجميع قدراا ومواها الطالا ومفاراتفم الاردية والجماعيةت
 تتستتم اننشتتطة التعليميتتة المقترحتتة بتتالتنو ؛ حتتتي ط يشتتعر الطتتالا بالملتتل والس ت م منفتتا وكتتنلال
لتراعي أنماط تعلم الطالا الم تلاةت
 التسلسل المنطقي والسيكولوجي لأنشطة التعليميةت
 تتتتيح اننشتتطة التعليميتتة المتكاملتتة استتت دام أدواا تقيتتيم متنوعتتة نداء الطتتالاك وتفتتتم بتتالتقييم
الناتي لفمت

ا2ن انهداا العامة ننشطة التعليم والتعلم:
تم صياغة هن انهداا العامتة لأنشتطة رتى صتورا إجراليتة رتى جوانتا النمتو الوالوتة االمعرريتةك

والمفاريةك والوجدانيةن المرتبطة بريادا انعمالك ونلال موبح بدليل المعلمت

ا3ن ا تيار المحتو التعليمي المناسا لمفاراا ريادا انعمال:

تم تحديد الموبوعاا المرتبطتة بالنشتاط المتكامتل متن المقترراا انربعتة  :ت طتيط روادارا ابنتتالك
المقايسااك الرسم الانيك المعداا  -على أن تكون مرتبطة ارتباطتاً وويقتاً بانهتداا التتي يستعي البحتح

الحالي لتنميتفا بمجال ريادا انعمالت

ا4ن عناصر اننشطة التعليمية المتكاملة:
أجمعا معظم الدراساا والبحوح على أن هناال مجموعة عناصر لكتل نشتاط قتد ت يتد أو تقتل ورقتاً

نهداا النشاط وطبيعة الت صصك ويمكن تحديد أهم العناصر ريما يلي:
 عنوان النشاطت


من النشاطت
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 مكان النشاطت
 انهداا التعليمية ابجرالية للنشاطت
 تحديد مصادر التعلم الال مة لتناين النشاطت
 المواد وال اماا واندواا المست دمةت
 محتوي النشاطت
 إجراءاا  /سيناريو تناين النشاطت
 تحديد أساليا التقويم المناسبة للنشاطت

ا5ن مصادر التعليم والتعلم الال مة لتناين اننشطة:
تطلتتا تنايتتن اننشتتطة المتكاملتتة اطستتتعانة بمصتتادر تعلتتيم وتعلتتم متعتتددا تتناستتا متتع المحتتتو ؛
لنلال تنوعا من نشاط

ر ورقتاً لطبيعتة محتتو كتل نشتاط موتل :نمتانل لتبعا تصتميماا المالبتسك

انشتتتكال والرستتتوم التوبتتتتيحيةك انرتتتالم التعليميتتتتةك بعتتتا المجتتتالا ال اصتتتتة بان يتتتاء والماكينتتتتااك

موستتتوعاا علميتتتة مت صصتتتةك نمتتتانل لتتتبعا دراستتتاا جتتتدو واقعيتتتةك بعتتتا العتتتروا التقديميتتتة
التوبيحيةك است دام ابنترنا ري تصاح المواقع العلمية المتعلقة باننشطةت

ا6ن طرق التدريس المست دمة ري تناين اننشطة التعليمية التعلمية المتكاملة:
تحتال عملية تنمية معارا ومفتاراا المتعلمتين رتي مجتال ريتادا انعمتال واكتستاا اتجتا إيجتابي

نحتتو إلتتى تفيلتتة منتتاا تربتتوي وتتتورير جتتو متتن الممارستتة والتتتدريا وتطبيتتق الماتتاهيم والمفتتاراا رتتي
مواقتتا جدي تداك ومماولتتة لمتتا يواجفتته المتعلم تون تتارل أس توار المدرستتة بستتوق العمتتل؛ لتتنا استتت دما
الباحوة بعدد من استراتيجياا التتدريس وطرالقته رتي تنايتن اننشتطةك والتتي تمولتا رتي :التتعلم التناتيك
والتتتعلم التعتتتاونيك ولعتتتا اندوارك والحتتتوار والمناقشتتتةك والعصتتا التتتنهنيك وركتتتر اول شتتتارالك ال تتترالط
النهنيتةك ولتم يقتصتر تتدريس أي نشتاط علتى طريقتة تتتدريس واحتدا رقتط بتل تتم التنويتع بتين أكوتر متتن
طريقة ري النشاط الواحدت

ا7ن أساليا التقويم:

ِ
عرا مد تحقيق أهداا اننشطة المتكاملةك تم است دام أساليا تقويم م تلاة هي:
لت ُ
 التقيتتيم القبلتتي :ويتتتم متتن تتالل تطبيتتق اط تبتتار المعرر تيك ومقيتتاس مفتتاراا ريتتادا انعمتتال

ومقياس اطتجاهاا نحوهات
 التقتتويم البنتتالي :ويشتتتمل علتتى انستتللة الشتتافية والحواريتتة ك إتمتتام بعتتا المفتتامك استتتنتال
الماتتاهيم روادراال العالقتتاا بتتين الماتتاهيم والمفتتارااك تقتتديم أشتتكال توبتتيحية لتتبعا الماتتاهيمك نمتتانل
تقريبية لدراسة الجدو بمراحلفا الم تلاةت
 التقتتويم ال تتتامي :ويتتتم متتن تتالل تطبيتتق اط تبتتار المعررتيك ومقيتتاس مفتتاراا ريتتادا انعمتتال
ومقياس اطتجاهاا نحوها بعد تدريس اننشطة التعليمية التعلمية المتكاملةت
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ا8ن ببط دليل المعلم:
وبعتد اطنتفتاء متن إعتداد دليتتل المعلتم كتان طبتد متن الت كتتد متن صتالحيته للتطبيتق؛ ونلتال بعربتته
وبنتتاء علتتى مالحظتتاا المحكمتتين تتتم إج تراء التعتتديالا
علتتى مجموعتتة متتن المحكمتتين المت صصتتينك
ً
الال مةك والتوصل للصورا النفالية للدليلت
وبإعداد كتاا الطالا ودليل المعلم يكون قد تم ابجابة عن السؤال الواني من أستللة البحتح التني
يتنص علتتى سمتا التصتتور المقتترح ننشتتطة متكاملتتة بتين بعتتا المقترراا ا المقايستتااك الت طتتيط روادارا

ابنتالك الرسم الانيك المعداان لتنمية معارا ومفاراا ريادا انعمال لتد طالبتاا ت صتص المالبتس
الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية واتجاهاتفم نحوهاست

 .3بناء وتصميم أدوات البحث:
لتحقيق أهداا البحح تم تصميم اندواا التالية:

أت اط تبار المعرري ري مجال ريادا انعمال:
وكان الفدا من إعداد اط تبار قياس تحصيل معارا ومعلوماا الطالباا عينة البحح رتى مجتال
ريادا انعمالك وتم إعداد ورق جدول المواصاااك حيتح تتم تحديتد انو ان النستبية للموبتوعاا التتي
يغطيفا اط تبار ري بوء انهداا التي يسعى كل موبو إلى تحقيقفا؛ لتحديد عتدد ماترداا اط تبتار
وتو يعفا علتى المستتوياا المعرريتة التتي يقيستفاك وتتم عترا اط تبتار علتى مجموعتة متن المحكمتين
المت صصين للت كد من صدقهك وبناء على مالحظاا المحكمين تم إجت ارء التعتديالا الال متةك والتوصتل
لال تبتتتار رتتتي صتتتورته النفاليتتتةك وتتتتم إعتتتداد ماتتتتاح لتصتتتحيح اط تبتتتارك لبتتتمان موبتتتوعية تصتتتحيح
اط تبارك والجدول ا3ن يوبح موبوعاا اط تبار وأرقام انسللة التي يتبمنفا كل موبو ت
جدول رقم ا3ن

موبوعاا اط تبار وما يتبمنة كل موبو من أسللة
م

الموبو

رقم السؤال

1

,,تادلى دعع التخ ج

12 .1

2

الفك ة

22 .2

3

ع ا,ة الجعاى (ال,اع,ة اال,علا ,ت األالية)

23 .10

4

ع ا,ة الجعاى (الع ا,ة الت,اياية)

28 .26 .25 .24 .9 .6 .5 .4 .3

5

ع ا,ة الجعاى (الع ا,ة الفنية)

27 .18 .14 .13 .11 .7

6

ع ا,ة الجعاى (الع ا,ة ال ,لية)

19 .8

7

30 .29 .21 .20 .17 .16 .15

ض ات,اي ال,نتج

 30سؤال

إجمالى عدد انسللة

 التجربةةة اتطةةتةالعية تتتم تطبيتتق اط تبتتار علتتى عينتتة استتتطالعية قوامفتتا ا30ن طالبتتة متتن
طالبتتاا الصتتا الوالتتح ت صتتص مالبتتس جتتاه ا ،وتوصتتلا الباحوتتة إلتتى أن متوستتط التت من الحقيقتتي
لتطبيتتق اط تبتتار هتتو ا90ن دقيقتتةت وبلغتتا قيمتتة الوبتتاا بطريقتتة ألاتتا  Alphaا785ك0ن أي ا79ك0ن
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تقريبا ،وهو معامل وباا مرتاع؛ مما يؤكد تمتع المقياس بدرجة عالية متن اط تستاق التدا لي ،وبالتتالي
ً
صدقهت

ات مقياس مفاراا ريادا انعمال:

وكان الفدا من إعداد المقياس تحديد متد تتوارر مفتاراا ريتادا انعمتال لتد طالبتاا ت صتص
المالبتس الجتاه ا بالمدرستتة الوانويتة الصتناعيةت وتتتم عترا الصتورا المبدليتتة للمقيتاس علتى مجموعتتة
من المحكمينك وري بوء مالحظاتفم تم التوصل إلى الصورا النفالية للمقيتاس؛ حيتح تكتون المقيتاس
من عدد ا100ن استجابة مو عة بالتساوي علتى عشتر مفتاراا ررعيتة بواقتع عشتر عبتاراا لكتل مفتارا
ررعيةت
ويتتتم تصتتحيح عبتتاراا المقيتتاس بإعطتتاء درجتتة تت تراوح بتتين  3 :1حستتا اتجتتا العبتتاراك ومتتن وتتم
تت تراوح درجتتاا المقيتتاس متتابين  100درجتتة وهتتى أقتتل درجتتة إلتتى  300درجتتة وهتتى أعلتتى درجتتة كمتتا
يتبح بجدول رقم ا4ن

جدول رقم ا4ن
المفاراا الرليسة والارعية لريادا انعمال

م

المفاراا الرليسة

1

مفاراا ش صية

2

مفاراا إدارية

3

مفاراا تجارية
إجمالى عدد المفاراا

عدد العباراا

المفاراا الارعية

 .1الط,ال.
 .2االدتك .

10

3

30

10
10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3
3

30
30
30
30
30
30
30
30

10

 .3تح,ل ال,,ؤالية.
 .1التخطيط .
 .2إعا ة الف ي .
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 التجربةةة اتطةةتةالعية :تتتم تجريتتا المقيتتاس متتن تتالل تطبيقتته علتتى عينتتة استتتطالعية قوامفتتا
ا30ن طالبتتة متتن طالبتتاا الصتتا الوالتتح ت صتتص مالبتتس جتتاه ات وتوصتتلا الباحوتتة إلتتى أن متوستتط
الت من الحقيقتي لتطبيتق المقيتاس علتى العينتة انساستتية للبحتح هتو ا90ن دقيقتةت وبلغتا قيمتة الوبتتاا
بطريقة ألاا  Alphaا7735ك0نأي ا77ك0ن تقريباً ،وهو معامل وباا مرتاعت

لت مقياس اطتجا نحو ريادا انعمال:

وكتتان الفتتدا متتن إعتتداد المقيتتاس تحديتتد اتجاهتتاا طالبتتاا ت صتتص المالبتتس الجتتاه ا بالمدرستتة
الوانوية الصناعية نحو ريادا انعمتالت حيتح تتم عترا الصتورا المبدليتة للمقيتاس علتى مجموعتة متن
المحكمتتينك ورتتي بتتوء مالحظتتاتفم تتتم التوصتتل إلتتى الصتتورا النفاليتتة للمقيتتاسك ويتتتم تصتتحيح عبتتاراا
المقياس بإعطاء درجة تتراوح بين  3 :1حسا اتجتا العبتاراك ومتن وتم تتتراوح درجتاا المقيتاس متابين
 48درجة وهى أقل درجة إلى  144درجة وهى أعلى درجة كما يتبح بجدول رقم ا5ن
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جدول رقم ا5ن

محاور المقياس وما يتبمنة كل محور من استجاباا
عدد اطستجاباا

درجة كل استجابة

الدرجة الكلية للمحور

م

16

3

48

2

الحاافز ال ,عية اال,عناية

16

3

48

3

,جهاع اضغط الع,ل

16

3

48

1

المحور
ال ض

ن الع,ل

إجمالى عدد العباراا

144

48

 التجربةةة اتطةةتةالعية :تتتم تجريتتا المقيتتاس متتن تتالل تطبيقتته علتتى عينتتة استتتطالعية قوامفتتا
ا30ن طالبتتة متتن طالبتتاا الصتتا الوالتتح ت صتتص مالبتتس جتتاه ات وتوصتتلا الباحوتتة إلتتى أن متوستتط
التتت من الحقيقتتتي لتطبيتتتق المقيتتتاس علتتتى العينتتتة انساستتتية للبحتتتح هتتتو ا45ن دقيقتتتة ا متتتن الحصتتتة
الدراسيةنت وبلغتا قيمتة الوبتاا بطريقتة ألاتا  Alphaا812ك0ن أي ا81ك0ن تقريبتاً  ،وهتو معامتل وبتاا

مرتاعت

ثالثاً  -الدراسة امليدانية ونتائجها:
إجراءات الدراسة امليدانية :مر التطبيق ورقاً لل طواا التالية:

 .1ا تيار العينة :تم ا تيار عينة البحح متن طالبتاا الصتا الوالتح ت صتص المالبتس الجتاه ا

بمدرستتة  15متتايو الوانويتتة الصتتناعية بنتتاا ،وتكونتتا العينتتة متتن رصتتلين أحتتدهما يموتتل المجموعتتة
التجريبية ا 35طالبةن والواني يمول المجموعة البابطة ا 35طالبةنت

2ت التطبيق القبلي ندواا البحتح :تتم تطبيتق أدواا البحتح علتى كتل متن المجموعتة التجريبيتة

والمجموعة البابطة ري بدايتة الاصتل الدراستي الوتاني ،حيتح بتدأ التطبيتق يتوم انحتد الموارتق /2/19
2017مك وانتفى يوم الوالواء الموارتق2017 /2/21مك والجتدول التتالي يوبتح نتتالج تطبيتق اندواا
قبلياًت

جدول رقم ا6ن
نتالج التطبيق القبلي ندواا البحح على كل من المجموعتين التجريبية والبابطة
البيتتتتان

أدواا البحح

المجمو عة التجريبية
المتوسط

ابنحراا
المعياري

المجمو عة البابطة
ابنحراا

المتوسط

المعياري

اط تبار المعرري

82ك7

06ك1

91ك7

04ك1

مقياس المفاراا

17ك127

82ك5

06ك127

15ك6

مقياس اطتجا

28ك64

80ك5

40ك64

40ك5

درجة
الحرية

قيمة اان
المحسوبة

الجدولية

44ك0
68

0،56
15ك0

00ك2

مستو
الدطلة

غير دالة
إحصالياً

يتبح من الجدول رقم ا6ن أن قيمة اان للتطبيق القبلتي ندواا البحتح كانتا غيتر دالتةك وهتنا يعنتى أنته
ط يوجد رروق بين مجموعتي البحح التجريبية والبابطةك مما يدل على أن هناال تكارؤ بين المجموعتينت
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3ت تناين التجريا الميداني للبحح:
تم تناين التجربة الميدانية ري العام الدراسي ا2017 /2016ن ؛ حيح بتدأ التتدريس للمجمتوعتين
متتن يتتوم ال متتيس الموارتتق 2017/2/23م واستتتمر حتتتي يتتوم انربعتتاء الموارتتق 2017/4/6مك بواقتتع
سا حصص أسبوعياً مقسمة على لقاءينك ولمدا رصل دراسي كاملت وتم تو يع اننشتطة علتى ا11ن

لقاء واللقاء الواحد عبارا عن والح حصص كما هو موبح تاصيلياً بدليل المعلمت
.4التطبيققا البيققدو تدااب الب قق  :بعتتد اطنتفتتاء متتن التتتدريس ن
لكتتل متتن المجمتتوعتين التجريبيتتتة
والبتتابطةك أعيتتتد تطبيتتق أدواا البحتتتح علتتى كت ن
تتل متتن المجمتتتوعتين متتن يتتتوم انحتتد الموارتتتق /4 / 9

2017م إلتتي يتتوم الوالوتتاء الموارتتتق 2017 /4 /11م؛ ونلتتال للحصتتول علتتتى البيانتتاا البعديتتة التتتتي
تساعد رى العملياا ابحصالية ال اصة بنتالج البححت

رابعاً  -نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
يمكن عرا النتالج من الل التالي:
1ت نتتتالج البحتتح المرتبطتتة بالس تؤال الوالتتح للبحتتح وهتتو :متتا رعاليتتة ان نشتتطة التعليميتتة المتكاملتتة
بتتين مقتترر الت طتتيط روادارا اطنتتتالك والمقايستتااك والرستتم الانتتيك والمعتتداا رتتي تنميتتة معتتارا ريتتادا
انعمال لد طالباا ت صص المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية؟
ولفجابة عن هنا السؤال رقد تم التحقق من صحة الاروا التالية:
 الاتتترا انول « :يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتالياً عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطي درجتتتاا

المجموعتين التجريبية والبابطة ري التطبيق البعدي لال تبار المعرري لصالح المجموعة التجريبية»ت

وللتعتترا علتتتى صتتتحة الاتترا الستتتابق :تتتتم حستتتاا المتوستتطاا واطنحرارتتتاا المعياريتتتة لتتتدرجاا
طالبتتاا المجمتتوعتين :البتتابطة والتجريبيتتة رتتى انداء البعتتدي لال تبتتار المعررتتىك كمتتا يوبتتحفا جتتدول
رقم ا7ن:

جدول رقم ا7ن
قيمة «ا» لدطلة الاروق بين المجموعتين :البابطة ،والتجريبية ري انداء البعدي لال تبار المعررى
البيتتتتتتتتتتتان

المجمو عة التجريبية

المجمو عة البابطة

درجة

قيتمة «ا»

أدواا البحح

المتوسط

ابنحراا المعياري

المتوسط

ابنحراا المعياري

الحرية

المحسوبة

الجدولية

اط تبار المعرريت

34ك30

88ك3

08ك15

38ك5

68

13ك12

00ك2

يتضح ما

الجادول ر ا

مستو الدطلة
دالة عند
مستو ا05ك0ن

( :)7تاتوق المجموعتة التجريبيتة علتى المجموعتة البتابطة رتي انداء

البعدي لال تبار المعررى ،تاوقاً ناا دطلة إحصالية عند مستو ا05ك0نت

 الاتتترا الرابتتتع « :يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتاليا عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطى درجتتتاا

المجموعة التجريبية رى التطبيق القبلي والبعدي لال تبار المعرري لصالح التطبيق البعدي»ت
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وللتعتترا علتتتى صتتتحة الاتترا الستتتابق :تتتتم حستتتاا المتوستتطاا واطنحرارتتتاا المعياريتتتة لتتتدرجاا
طالبتتاا المجموعتتة التجريبيتتة رتتى انداء القبلتتي والبعتتدي لال تبتتار المعررتتيك كمتتا يوبتتحفا جتتدول رقتتم
ا8ن:

جدول رقم ا8ن
قيمة «ا» لدطلة الاروق بين درجاا المجموعة التجريبية ري انداء القبلي والبعدي لال تبار المعررى
التطبيق القبلي

البيتتتتتتتتتتتان

المتوسط

أدواا البحح
اط تبار المعرريت
يتضح م

82ك7

الجدول ر

ابنحراا
المعياري
61ك1

التطبيق البعدي

درجة

قيتمة «ا»

المتوسط

ابنحراا المعياري

الحرية

المحسوبة

الجدولية

34ك30

88ك3

68

35ك30

00ك2

مستو الدطلة

دالة عند مستو
ا05ك0ن

( :)8تاوق المجموعة التجريبية ري انداء البعتدي لال تبتار المعررتي ،تاوقتاً

ناا دطلة إحصالية عند مستو ا05ك0نت

2ت نتالج البحح المرتبطة بالسؤال الرابع للبحح وهو :ما رعاليتة ان نشتطة التعليميتة المتكاملتة

بتتين مقتترر الت طتتيط روادارا اطنتتتالك والمقايستتااك والرستتم الانتتيك والمعتتداا رتتي تنميتتة مفتتاراا ريتتادا
انعمال لد طالباا ت صص المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية ؟
 الاتتتترا الوتتتتانى « :يوجتتتتد رتتتترق دال إحصتتتتالياً عنتتتتد مستتتتتو [05ك ]0بتتتتين متوستتتتطي درجتتتتاا

المجموعتين التجريبية والبابطة ري التطبيق البعدي لمقياس مفاراا ريادا انعمال لصتالح المجموعتة
التجريبية»ت

وللتعتترا علتتتى صتتتحة الاتتترا الستتتابق :تتتم حستتتاا المتوستتتطاا واطنحرارتتتاا المعياريتتتة لتتتدرجاا
طالبتتاا المجمتتوعتين :البتتابطة والتجريبيتتة رتتى انداء البعتتدي لمقيتتاس مفتتاراا ريتتادا انعمتتالك كمتتا
يوبحفا جدول رقم ا9ن:

جدول رقم ا9ن

قيمة «ا» لدطلة الاروق بين المجموعتين  :البابطة  ،والتجريبية ري انداء البعدي لمقياس مفاراا ريادا انعمال
البيتتتتتتتتتتتان
أدواا البحح
مقياس مفاراا ريادا
انعمالت
يتضح م

المجمو عة التجريبية

المجمو عة البابطة

المتوسط

ابنحراا المعياري

المتوسط

ابنحراا المعياري

50ك223

44ك13

20ك128

00ك6

الجدول ر

درجة

قيتمة «ا»

الحرية

المحسوبة

الجدولية

68

84ك36

00ك2

مستو الدطلة
دالة عند مستو
ا05ك0ن

( :)9تاوق المجموعة التجريبية على المجموعة البابطة ري انداء البعتدي

لمقياس مفاراا ريادا انعمال ،تاوقاً ناا دطلة إحصالية عند مستو ا05ك0نت

 الاتترا ال تتامس « :يوجتتد رتترق دال إحصتتاليا عنتتد مستتتو [05ك ]0بتتين متوستتطى درجتتاا

المجموعتتة التجريبيتتة رتتى التطبيتتق القبل تي والبعتتدي لمقيتتاس مفتتاراا ريتتادا انعمتتال لصتتالح التطبيتتق
البعدي»ت

- 383 -

فاعلية أنشطة متكاملة في تنمية معارف ومهارات ريادة األعمال......

وللتعتترا علتتتى صتتتحة الاتترا الستتتابق :تتتتم حستتتاا المتوستتطاا واطنحرارتتتاا المعياريتتتة لتتتدرجاا
طالباا المجموعة التجريبية رتى انداء القبلتي والبعتدي لمقيتاس مفتاراا ريتادا انعمتالك كمتا يوبتحفا
جدول رقم ا10ن:

جدول رقم ا10ن

قيمة «ا» لدطلة الاروق بين درجاا المجموعة التجريبية ري انداء القبلي والبعدي لمقياس مفاراا ريادا انعمال
البيتتتتتتتتتتتان
أدواا البحح
مقياس مفاراا ريادا
انعمالت
يتضح م

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

درجة

قيتمة «ا»

المتوسط

ابنحراا المعياري

المتوسط

ابنحراا المعياري

الحرية

المحسوبة

الجدولية

17ك127

82ك5

49ك223

44ك13

68

37ك37

00ك2

الجدول ر

مستو الدطلة
دالة عند مستو
ا05ك0ن

( :)10تاوق المجموعة التجريبية رتي انداء البعتدي لمقيتاس مفتاراا ريتادا

انعمال ،تاوقاً ناا دطلة إحصالية عند مستو ا05ك0نت

3ت نتتتالج البحتتح المرتبطتتة بالس تؤال ال تتامس للبحتتح وهتتو :متتا راعليتتة أنشتتطة متكاملتتة بتتين

بعتا المقترارا االمقايستااك الت طتيط روادارا اطنتتالك الرستم الانتيك المعتداان رتي تنميتة اطتجتا نحتتو
ريادا انعمال لد طالباا ت صص المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية ؟
 الاتتترا الوالتتتح « :يوجتتتد رتتترق دال إحصتتتالياً عنتتتد مستتتتو [05ك ]0بتتتين متوستتتطي درجتتتاا

المجمتتوعتين التجريبيتتة والبتتابطة رتتي التطبيتتق البعتتدي لمقيتتاس اطتجتتا نحتتو ريتتادا انعمتتال لصتتالح
المجموعة التجريبية»ت
وللتعتترا علتتتى صتتتحة الاتتترا الستتتابق :تتتم حستتتاا المتوستتتطاا واطنحرارتتتاا المعياريتتتة لتتتدرجاا
طالباا المجموعتين :البابطة والتجريبية رى انداء البعدي لمقيتاس اطتجتا نحتو ريتادا انعمتالك كمتا
يوبحفا جدول رقم ا11ن:

جدول رقم ا11ن

قيمة «ا» لدطلة الاروق بين المجموعتين  :البابطة  ،والتجريبية ري انداء البعدي لمقياس اطتجا نحو ريادا انعمال
البيتتتتتتتتتتتان
أدواا البحح
مقياس اطتجا نحو
ريادا انعمالت
يتضح م

المجمو عة التجريبية

المجمو عة البابطة

المتوسط

ابنحراا المعياري

المتوسط

ابنحراا المعياري

83ك115

78ك9

60ك70

51ك5

الجدول ر

درجة

قيتمة «ا»

الحرية

المحسوبة

الجدولية

68

73ك22

00ك2

مستو الدطلة
دالة عند مستو
ا05ك0ن

( :)7تاوق المجموعة التجريبية على المجموعة البابطة ري انداء البعتدي

لمقياس اطتجا نحو ريادا انعمال ،تاوقاً ناا دطلة إحصالية عند مستو ا05ك0نت

 الاتترا الستتادس « :يوجتتد رتترق دال إحصتتاليا عنتتد مستتتو [05ك ]0بتتين متوستتطى درجتتاا

المجموعة التجريبية رى التطبيق القبلي والبعدي لمقيتاس اطتجتا نحتو ريتادا انعمتال لصتالح التطبيتق
البعدي»ت
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وللتعتترا علتتتى صتتتحة الاتترا الستتتابق :تتتتم حستتتاا المتوستتطاا واطنحرارتتتاا المعياريتتتة لتتتدرجاا
طالبتتاا المجموعتتة التجريبيتتة رتتى انداء القبلتتي والبعتتدي لمقيتتاس اطتجتتا نحتتو ريتتادا انعمتتالك كمتتا
يوبحفا جدول رقم ا12ن:

جدول رقم ا12ن

قيمة «ا» لدطلة الاروق بين درجاا المجموعة التجريبية ري انداء القبلي والبعدي لمقياس اطتجا نحو ريادا انعمال
البيتتتتتتتتتتتان
أدواا البحح
مقياس اطتجا نحو
ريادا انعمالت
يتضح م

التطبيق البعدي

التطبيق القبلي

قيتمة «ا»

درجة

المتوسط

ابنحراا المعياري

المتوسط

ابنحراا المعياري

الحرية

المحسوبة

الجدولية

28ك64

80ك5

83ك115

78ك9

68

30ك31

00ك2

مستو الدطلة
دالة عند مستو
ا05ك0ن

( :)12تاتوق المجموعتة التجريبيتة رتي انداء البعتدي لمقيتاس اطتجتا نحتو

الجدول ر

ريادا انعمال ،تاوقاً ناا دطلة إحصالية عند مستو ا05ك0نت

4ت نتتتالج البحتتح المرتبطتتة بالستؤال الستتادس للبحتتح وهتتو :متتا العالقتتة اطرتباطيتتة بتتين تنميتتة

معارا ومفتاراا ريتادا انعمتال لتد طالبتاا ت صتص المالبتس الجتاه ا بالمدرستة الوانويتة الصتناعية
واتجاهاتفم نحوها؟
ولفجابة عن السؤال الرابتع رقتد صتيل الاترا الستابع التتالي « :توجتد عالقتة ارتبتاط موجبتة بتين معتارا
ومفاراا ريادا انعمال لد

طالباا المجموعة التجريبية واتجاهاتفم نحوها»ت

وللتعتترا علتتى صتتحة الاتترا الستتابق :تتتم حستتاا معامتتل اطرتبتتاط لبيرستتون بتتين متغيتراا البحتتح
الوالوة كما يوبحفا جدول رقم ا13ن:

جدول رقم ا13ن

قيم معامالا اطرتباط بين متغيراا البحح الوالوة

يتضح م

مفاراا ريادا

اطتجا نحو ريادا
020ك0
317ك0

م

المتغيراا

1

اط تبار المعررى

119ك0

2

مفاراا ريادا انعمال

ــــــ

الجدول ر

(:)13

انعمال

اطعمال

وجود ارتباط موجا بين متغيراا البحح الوالوةت

متتن العتترا الستتابق لنتتتالج البحتتح المرتبطتتة بالس تؤال الوالتتح والرابتتع ،يتبتتين أن اننشتتطة التعليميتتة
التعلميتتة المتكاملتتة ناا راعليتتة عاليتتة رتتي تنميتتة معتتارا ومفتتاراا ريتتادا انعمتتالك وتكتتوين اتجتتا إيجتتابي
نحوهتتاك ورتتي وجتتود عالقتتة ارتبتتاط موجبتتة بتتين معتتارا ومفتتاراا ريتتادا انعمتتال لتتد طالبتتاا المجموعتتة
التجريبية واتجاهاتفم نحوهات وتع

نتالج البحح إلى ما يلي:

 إن طالبتتاا المجموعتتة التجريبيتتة متكارلتتاا رتتي كتتل العوامتتل متتع طالبتتاا المجموعتتة البتتابطة
باستوناء العامل التجريبي ،وهو التدريس باست دام أنشطة التعليم والتعلم المقترحةت
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 اقتنا الطالباا ب هداا التدريس التي تم توبيحفا لفن رتي اللقتاء انولك وتحديتد دورهتا رتي
مستقبلفم المفني ومواجفة سوق العملت
 تعلم الطالباا من الل اننشطة التعليمية جعلتفن محو ارً للعملية التعليميتةك التتي تفيته لفتن

البيلة ليكتشان المعلومة ب ناسفن بدطً من أن تقدم لفن جاه ات

 تعدد أساليا وطرق تدريس المااهيم والحقالق والمعلوماا بطريقة مناسبة وشتالقة للطالبتااك

رإنه يسفل عليفن تعلم واكتساا أغلتا المعلومتاا انوليتة والماتاهيم التتي يجتا أن يتعتررن عليفتا رتي

عالم ريادا انعمالك ويتاق نلال مع نتالج دراسة ن
كتل متن اع يت ا غمتريك 2003نك وامحمتد البلوشتيك
و نجالء العجميةك 2013نك وامنصور العتيبيك ومحمد موسيك 2015نت

 اننشتتطة التعليميتتة  /التعلميتتة المتكاملتتة لبتتا اهتمامتتاا وقتتدراا الطالبتتاا الم تلاتتةك وورتترا
لفتتن ررصتتة بعمتتال العقتتل وتدريبتتهك ر صتتبح تقتتدمفن رتتي اننشتتطة أكوتتر دقتتةًك ممتتا اد متتن وقتتتفن
ب ناسفنك رواحداح نتو متن التطتور النتوعي رتي القتدراا العقليتة الم تلاتة لفتنك وتبتين نلتال متن تالل
قتتدرتفن علتتى اطحتاتتاظ بالماتتاهيم رتتي أنهتتانفن لاتتترا منيتتة أطتتولك ونمتتو تتتدريجي رتتي مفتتاراا ريتتادا

انعمالك ويتاق نلال مع نتالج دراسة ن
كل متن وامحمتد البلوشتيك و نجتالء العجميتةك 2013نك وامنتى
حسينك 2013نك و اDeba & et. Al., 2014نت
 تعربا طالباا المجموعة التجريبية ل براا جديداك وتقديم المحتوي بطريقة لتم يعتتدن عليفتا
من قبلك وما تبتمنته متن جانبيتةك رواوتارا عقليتةك ودرعفتن للنقتا ,والمشتاركة والتااعتل رتي اننشتطةك
ممتتا جعلفتتن أكوتتر حيوي ت ًة ونشتتاطاً وس تفلا علتتيفن عمليتتة اكتستتاا الماتتاهيم والمفتتارااك وهي ت ا لفتتن

الارصة لالستمرار ري التعلم عن طريق ربط المعررة الجديتدا بالمعررتة الستابقةك ويتاتق نلتال متع نتتالج
دراسةاأحمد عيادك2001نك اناصر دروي,ك2008نك المياء حم اك 2009نك احاتم ب ياك 2013نت
 تبتتمنا اننشتتطة المتكاملتتة محتتتو ً متنوع تاً وشتتامالًك باببتتارة إلتتى تنظتتيم اننشتتطة بشتتكل
متسلستتل ومتتتتابع ومتتنظم ومتكامتتل حيتتح يتتربط بتتين المعتتارا والمفتتاراا واطتجاهتتاا ال اصتتة بريتتادا

انعمال ري كل نشاط ممتا ستاعد علتى تنميتة ن
كتل منفمتا رتي عينتة البحتحك ويتاتق نلتال متع متا أشتارا
اليتته ا Minister of Education and Research & et. Al., 2010: 7نك و
اChatzichristou, S. & et. Al. , 2015نت
 التع ي الاوري ب ساليا مناسبة ومتنوعة ساعد على يتادا دارعيتة الطالبتاا للتتعلم وشتجعفن
على المشاركة ري اننشطة التعليمية التعلميةك وتناينهن لأنشتطة والمفتام التتي تُطلتا متنفن بااعليتة
دون س م أومللت
 طبيعتتة اننشتتطة التعليمية/التعلميتتة التتتي تجعلفتتن ين تترطن رتتي العمليتتة التعليميتتة بتتدارع ناتتتي
يشتتتبع رغبتتتاتفن الدا ليتتتةك وباستتتتغالل الطاقتتتة النهنيتتتة والجستتتمية رتتتي نشتتتاط متكامتتتل يتستتتم بالارديتتتة
والجماعية ويجلا المتعة الناسية رواوراء ال برااك ويتاق نلال مع نتالج دراسة امنال م يوك 2014نت
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 شعور الطالباا ب همية البرنامج لفن ولمستقبلفن المفني مما انعكتس إيجابتاً علتى اهتمتامفن

باننشتتطة وحرصتتفن علتتى اطشتتتراال ريفتتاك ممتتا ستتاعد علتتى وجتتود اتجتتا إيجتتابي نحتتو ريتتادا انعمتتالك
ويتاق نلال مع دراسة امنصور العتيبيك ومحمد موسيك 2015نت
 شغا واهتمام الطالباا ط كتستاا وتنميتة بعتا معتاررفن ومفتاراتفن رتي ريتادا اطعمتال التتي
تؤهلفن بقامة المشرو ال اص بفن؛ حيح إنفا مطلا هام وأساسي لل ريجين عند متواجفتفم لستوق
العمل وتااقم ري مشكلة وأعداد البطالةك ويتاق نلال متع دراستة اValerio& et. Al., 2014نك و ا
Kankia, Nigeria, 2015نت

 عرا مجموعتة متن المشتروعاا ال اصتة الناجحتة والتتي كانتا تُ ِقيمفتا مجموعتة متن النستاء
ستتاعدا علتتى تغيتتر م طتتط الطالبتتاا لمستتتقبلفن بعتتد الت تترل متتن حلتتم ال ت وال وبنتتاء أستترا إلتتى حلتتم
صاحباا مشروعاا ريادية متمي ات

خامساً  -التوصيات واملقرتحات:
 .1توصيات البحث:
أت تطتتوير النظتتام التعليم تي حتتتى يبتتمن تتتورير أعتتداد مناستتبة متتن ال تتريجين رتتي الت صصتتاا الت تي
يتطلبفا سوق العملت
ات دمتتج ريتتادا انعمتتال رتتي المنتتاهج التعليميتتة والبتترامج التدريبيتتة الم تلاتتة رتتي المراحتتل التعليميتتة
الم تلاة و اصة بالتعليم الصناعيت
لت وبتع طتط تناينيتة لتع يت غترس ركتر ريتتادا انعمتال وتطبيقاتته رتي جميتع المجتاطا وانوستتاطك
كونه يسفم ري تنمية روح المبادرا واطبتكار رى أنهان الطالا منن الصغرت
دت بتترورا تبتتمين مشتتروعاا ت تترل رعليتتة لطتتالا التعلتتيم الصتتناعي بشتتكل عتتام وطتتالا ت صتتص
المالبس الجاه ا بشكل اصك وتت ن طواا انعمال الريادية وتسلسلفا الحقيقيت
هت برورا اطهتمام بتدريا المعلمين على كياية تعليم ريادا انعمتال؛ حتتى يكونتوا علتى درايتة بتوجته
سوق العمل؛ ونلال باطستناد إلى احتياجاتفم التدريبية المستفدرةت
وت تورير قاعدا بياناا متكاملتة ودقيقتة ويتتم تحتديوفا بشتكل مستتمر حتول القتو العاملتة ومتؤهالتفم
و براتفمك وحصر شامل لارص العمل المتاحة بالمجتمعت
ت اطستاادا من تجارا الدول التي تاوقا ري تطبيق المشروعاا الريادية وتقديم وسالل التدعم التتي
تكال نجاحفا رى تحقيق أهدارفاك مع ان ن رى اطعتبار صوصية البيلة المصرية وطبيعتفات
حت إيجاد بنية تشريعية وقانونية تستفم رتي لتق بيلتة مواليتة لفتن المشتاريعك وتع يت قتدراا الشتباا
لت سيس مشاريعفم التجاريةت
طت إيجاد تسفيالا وقنواا تمويلية تساعد الشباا ري بدء مشاريعفم التجارية الجديدات
يت تورير الدراساا والمعلوماا الال مة لت سيس وتوستيع المشتروعاا الصتغيراك وتيستير طترق إطتال
الرواد الجدد عليفات
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الت تورير الحماية الكارية لالبتكاراا التي تقدمفا المشروعاا الرياديةت
ل .إقامة معرا دالم لترويج منتجاا المشروعاا الريادية وتسويقفات

 .2البحوث املقرتحة:
 تطوير مناهج ت صص المالبس الجاه ا بالمدرسة الوانوية الصناعية ري بوء متطلباا ريادا
اطعمالت
 تطوير برنامج إعداد معلم المالبس الجاه ا بكلياا التربية ري بوء متطلباا تنمية ريادا انعمالت
 تصور مقترح لمنفج ريادا انعمال بالتعليم الوانو الصناعي وقياس راعليتهت
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مراجع البحث
أوالً  -املراجع العربية :
1ت

إبراهيم صابر عبد الرحمن قاسم ا1999ن:تصميم بعا اننشطة التكنولوجيتة لطتالا المدرستة الوانويتة

الانيتة الصتناعية المعماريتة وقيتاس رعاليتفتا ،رستالة ماجستتير ،سغيتر منشتوراس  ،كليتة التربيتة ،جامعتة
حلوانت
2ت

إبراهيم صابر عبتد الترحمن قاستم ا2006ن:راعليتة نمتونل تدريستي مقتترح لتنميتة بعتا قتدراا التاكيتر
اببتتداعى لتتد طتتالا المدرستتة الوانويتتة الصتتناعية المعماريتتة متتن تتالل متتادا الرستتم الانتتى ،رستتالة

دكتو ار  ،سغير منشوراس  ،كلية التربية ،جامعة حلوانت
3ت

أحمد عبد الع ي سليمان عياد ا2001ن :رعاليتة استت دام اننشتطة التعليميتة رتى تنميتة بعتا مفتاراا

الت يتتل متتن تتالل متتادا الرستتم الفندس تي لطتتالا المدرستتة الوانويتتة الصتتناعيةت رستتالة ماجستتتير سغيتتر
منشوراسك كلية التربية  -جامعة حلوانت

4ت

أحمتتد عبتتد الع ي ت ستتليمان عيتتاد ا2007ن :تطتتوير مقتترراا التتتدريباا المفنيتتة رتتى المدرستتة الوانويتتة
الصناعية ال ررية رتى بتوء المستتحدواا التكنولوجيتةت رستالة دكتتو ار سغيتر منشتوراسك كليتة التربيتة -

جامعة حلوانت
5ت

أحمتتد غنيمتتي مفنتتاوي ا2014من :دور التعلتتيم الوتتانوي الانتتي الم ت دول رتتى إكستتاا طالبتته وقارتتة ريتتادا
انعمال لمواجفة مشكلة البطالة ري مصرت االسعودية ك مجلة دراساا عربية ري التربيتة وعلتم التناسك

العدد ا52نك الج ء الوانىن ص ص 361 -313ت
6ت

أحمد رو ي نصر ا1995ن  :سرعالية بعا اننشتطة المقدمة رى ررتع مستتتو تحصتيل التالميتن الصتا
انول ابعتتدادي المفنتتي رتتى متتادا العلتتوم بمتتدارس المعتتوقين ستتمعياًس ،القاهتتترا  ،مجلتتة كليتتة التربيتتة،

جامعة أسيوط ،العدد الواني عشر ،ديسمبرت
7ت

أستتماء نكتتى محمتتد صتتالح  :ساستتت دام اننشتتتطة المصتتاحبة رتتى تتتدريس التتتاريخ لطتتتالا الصتتا انول

ابعدادي وأورها رى تحصيلفم المعترري وتنمية اتجاهاتفتم نحو الماداس  ،رسالة ماجستير ،سغير منشوراس
 ،المرك القومي للبحوح التربوية والتنميتة 2001 ،ت

8ت

أشتترا رتحتتى محمتتد عل تي ا2006ن :تصتتميم برنتتامج قتتالم علتتى التكامتتل بتتين بعتتا المتواد التكنولوجيتتة
والتدريباا المفنيتة لتنميتة المفتاراا العمليتة لتد طتالا المدرستة الانيتة الصتناعية – وقيتاس راعليتتهت
رستالة دكتتو ار  ،سغير منشورا ،كلية التربية ،جامعة حلوانت

9ت

أيمن عادل عيد ا2014ن :التعليم الريادي متد ل لتحقيتق اطستتقرار اطقتصتادي وانمتن اطجتمتاعيت –
المملكة العربية السعودية – الريااك المؤتمر الستعودي التدولي لجمعيتاا ومراكت ريتادا انعمتالس نحتو

بيلة داعمة لريادا انعمال ري الشرق انوسط ست

10ت جمفوريتتة مصتتر العربيتتةك و ارا التربيتتة والتعلتتيم ا2014من؛ ال طتتة ابستتتراتيجية للتعلتتيم قبتتل الجتتامعي
ا2014م – 2030من – معاً نستطيع تقديم تعليم جيد لكل طالت

11ت حاتم محمد ب يا ا2013ن :راعلية بعتا اننشتطة المتكاملتة لتنميتة مفتاراا التتنوق الجمتالي والرستم

المعماري لطالا المدارس الوانوية الصناعية المعماريةت رسالة ماجستير سغير منشوراسك كليتة التربيتة -

جامعة حلوانت
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12ت حامد كريم الحتدراوي ا2013ن :الريتادا كمتد ل لمنظمتاا انعمتال المعاصترا رتى ظتل تبنتي مافتوم رأس
المال الاكري دراسة ميدانية ري مستشاى بغداد التعليمتيت العتراق – جامعتة الكورتةك مجلتة الغتري للعلتوم

اطقتصادية واطداريةت 9ا27ن128 – 85 :ت

13ت حستتتن شتتتحاته ا2006ن :النشتتتاط المدرستتتي تت مافومتتته ووظالاتتته ومجتتتاطا تطبيقتتتهت القتتتاهراك التتتدار
المصرية اللبنانيةك ط9ت

14ت حلمي أحمد الوكيل  ،محمد أمين الماتى ا1992ن :سالمنتاهجس ك القاهرا  ،اننجلو المصريةت
15ت دعتتاء ستتعيد أحمتتد ا2015ن :رعاليتتة برنتتامج قتتالم علتتى متتنفج اننشتتطة لتنميتتة الشتتعور باطنتمتتاء لتتد
عينة من أطاال ما قبل المدرسةت مجلة العلوم التربوية والناسيةك 16ا2ن91 -53 :ت

16ت رسالن محمدك نصر عبد الكريم ا 2011من :واقع ريادا انعمال الصغيرا والمتوسطة وستبل تع ي هتا رتى
اطقتصاد الالسطينيت مجلة جامعة القدس الماتوحة لأبحاح والدراسااك العدد ا23نك الج ء ا2نت

17ت ايد مراد ا 2010من :الريادا واببدا رى المشروعاا الصغيرا والمتوستطةت االج التر :الملتقتي التدولي س
المقاولتية – التكوين وررص انعمال بكلية العلوم ابقتصتادية والتجاريتة وعلتوم التيستييرت جامعتة محمتد
يبرن

18ت ستتتتتتتمير أبتتتتتتتو مدللتتتتتتتةك و متتتتتتتا ن العجلتتتتتتتة ا2012من :ريتتتتتتتادا انعمتتتتتتتال رتتتتتتتي رلسطينسال صتتتتتتتالص
والتحديااستارلستتطين :الجامعتتة ابستتالمية بغ ت ا – كليتتة التجتتاراك أعمتتال متتؤتمر الشتتباا والتنميتتة رتتى

رلسطينتت مشكالا وحلولتص ص 142 – 118ت

19ت شتتتيرين عيتتتد مرستتتي مشتتتراك و دطل محمتتتد الجرايتتتدا ا2014ن :استتتتراتيجية مقترحتتتة للتعلتتتيم الانتتتى
الصناعى رى مصتر لتلبيتة احتياجتاا ستوق العمتلت الستعودية ك مجلتة دراستاا عربيتة رتي التربيتة وعلتم

الناسك العدد ا51نك ص ص 286 -249ت

20ت عادل اللقتاني ا2013ن :ريتادا انعمتال حلمتال الكبيتر رتى مشتروعال الصتغيرت كتتاا لغتة العصترك مجلتة
انهرام للكمبيوتر وابنترنا واطتصاطاتص ص 14 - 12

21ت عتتامر بتتن محمتتد بتتن عتتامر العيستتريك و ريتتا بنتتا عتتامر بتتن هتتالل الجتتابري ا2004ن :واقتتع اننشتتطة
التربويتتة وأورهتتا علتتى التحصتتيل الدراستتي للطتتالا متتن وجفتتة نظتتر الطتتالا والمعلمتتينت ستتلطنة عمتتان –

مسقطك و ارا التربية والتعليمت

22ت عتتاطا صتتابر الشتتناو ا2013ن :تطتتوير برنتتامج ابعتتداد الت صصتتي لانتتى نجتتارا انوتتاح بالمدرستتتة
الوانويتتة الصتتناعية رتتى بتتوء المستتتوياا المعياريتتة الال متتة وقيتتاس رعاليتتته علتتى ن تواتج تعلتتم الطتتالات

رسالة دكتو ار  ،سغير منشورا ك كلية التربية  ،جامعة حلوانت

23ت ع ي ت ا بنتتا حستتن عبتتد ا

غمتتري ا2003ن :رعاليتتة استتت دام اننشتتطة التعليميتتة التعلميتتة المصتتاحبة

طكتساا المااهيم الجغرارية لد تلميناا الصتا الرابتع اطبتتدالي بمحارظتة جتدات رستالة ماجستتير غيتر

منشوراك كلية التربية للبنااك بجدا – المملكة العربية السعوديةت

24ت رفمي توريق محمد مقبل ا2011ن :النشاط المدرسي مافومه وتنظيمه وعالقته بالمنفجت عمان ط2ت

25ت لميتتتاء محمتتتد علتتتى أحمتتتد علتتتي حمتتت ا ا2009ن :راعليتتتة بعتتتا اننشتتتطة التعليميتتتة المتكاملتتتة لتنميتتتة
المفاراا العملية لد طالا المدرسة الوانوية الصناعية المفنيتةت جامعتة ان هتر  -مجلتة كليتة التربيتةك

 140ا2ن 39 -1 :ت
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26ت متتاهر الحشتتوا ا2012ن :التربيتتة متتن أجتتل الريتتادا رتتي رلستتطين :دراستتة استكشتتاريةت رلستتطين -القتتدس
ورام ا ك معفد أبحاح السياساا اطقتصادية الالسطيني اماسنت

27ت محمد بن على بن عبد ا

البلوشيك ونجالء بنا يوسا بتن محمتد العجميتة ا2013ن :راعليتة برنتامج

إرشادي جمعي ري تنمية القدراا المعررية والمفارية والسماا الش صية لطلبة الصا العاشر ري ريتادا

انعمالت اطماراا العربية المتحدا – أبو ظبيك انمانة العامة لجال ا ال لياة التربويةت

28ت مررا صالح ا1998ن  :ستصميم مشروعاا متكاملة لتحقيق أهتتداا مقترراا المتتواد الانيتة التكنولوجيتة
لطتالا المدرستة الوانوية الصناعية وقياس معالجتفتاس  ،رسالة دكتو ار  ،سغير منشتورا ك كليتة التربيتة ،

جامعة حلوانت

29ت منتال بنتتا عمتتار م يتتو ا2014ن :التدور التربتتوي لأنشتتطة الطالبيتتة رتى تنميتتة بعتتا المبتتاد التربويتتة
لد طالباا المرحلة المتوسطة بتبوالت مجلة العلوم التربويةت 4ا1ن602 -565 :ت

30ت مننر المصريك و محمد الجمنيك و أحمد الغسانيك أبو بكر بدوي ا2010من :التعليم للريتادا رتى التدول
العربية س دراسة حالة عن الدول العربية س انردنك تتونسك ستلطنة عمتانك ومصترس والتقريتر التتوليايست ا

ألمانيا – بون ك مرك اليو نسكو – يونياوال الدولي للتعليم والتتدريا التقنتي والمفنتيك لبنتان – بيترواك
مكتا اليونسكو للتربية رى الدول العربيةنت

31ت منصور بن نايا العتيبي ومحمد رتحي على موسى ا2015ن :الوعي بوقارة ريادا انعمتال لتد طتالا
جامعتتة نج تران رواتجاهتتاتفم نحوهتتا سدراستتة ميدانيتتةست مجلتتة كليتتة التربيتتة – جامعتتة ان هتترك  162ا2نك

670 -615ت

32ت المنظمة العربيتة للتربيتة والوقارتة والعلتوم ا2014من :إعتداد الشتباا العربتي لستوق العمتلتت استتراتيجية
بدرال ريادا انعمال ومفاراا القرن ال  21رى قطتا التعلتيم العربتيتا الجمفوريتة التونستية :البرنتامج

العربي لتحسين جودا التعليمنت

33ت منتتى حمتتودا حستتين ا2013من؛ رعاليتتة استتتراتيجية مقترحتتة رتتى تتتدريس مقتترر ت طتتيط روادارا ابنتتتال

لتنمية مفاراا ريادا انعمال واطتجا نحو العمل الحر والتحصيل المعرري لد طلبة المدرسة الصناعية
الوانوية ال رريةتا السعوديةك مجلة دراساا عربية رى التربية وعلم الناسك العدد ا38نك الج ء الوالتحن

ص ص 348 - 294ت

34ت مفن تد حامتتد ا2007من :نحتتو سياستتاا لتع ي ت الريتتادا بتتين الشتتباا رتتي البتتاة الغربيتتة وقطتتا غ ت ات
رلسطين – القدسك معفد أبحاح السياساا اطقتصادية الالسطيني سماحست

35ت ناصتتر أحمتتد نكتتى درويتت ,ا2008ن :تصتتميم بعتتا اننشتتطة التعليميتتة رتتى التتتدريباا المفنيتتة لتنميتتة
المفتتاراا العمليتتة باستتت دام استتتراتيجية حتتل المشتتكالا لطتتالا المتتدارس الوانويتتة الصتتناعية المعماريتتةت

رسالة ماجستير سغير منشوراسك كلية التربية  -جامعة حلوانت

36ت هالة السكريك و كونستانس ران هورنك و ينج-يو هوانجك و معاوية محمد العوا ا2014من :ريتادا
انعمال سمنظور اماراتيست ا جامعة ايد :معفد الد ارساا اطجتماعية واطقتصاديةن

37ت والل أحمد رابى ا1999ن :راعلية مقرر مقترح لمادا المقايساا بالتكامل مع مادا الرسم الانتى لتنميتة
كااءا طالا المدرسة الوانوية الصناعية ال رريةت رستالة ماجستير ،سغير منشورا ،كلية التربية ،جامعة

حلوانت
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 راعليتتة برنتتامج مقتتترح للتكامتتل بتتين الم تواد التكنولوجيتتة لتنميتتة مفتتاراا:ن2004ت والتتل أحمتتد رابتتى ا38
،التاكير اببداعي لطالا شعبة الصناعتاا التشتكيلية بكليتة التربيتة متن تالل مقتترر التطبيقتاا العمليتة

 جامعة حلوانت، كلية التربية، سغير منشورا، رستالة دكتتو ار

 دليتتل المعلتتم الجديتتد للتتتدريس الاعتتالت برنتتامج المعلتتم الجتتدك مشتترو: ت و ارا التربيتتة والتعلتتيم بالستتعودية39
بن عبد الع ي لتطوير التعليم العامت

الملال عبد ا

/2005  ال طتتتة الدراستتتية لمنتتتاهج المدرستتتة الوانويتتتة الصتتتناعية للعتتتام الدراستتتى:ت و ارا التربيتتتة والتعلتتتيم40
نت1989/8/24  رى196  ابدارا العامة للتعليم الصناعىك القرار الو ار رقم:ك االقاهرا2006

 دار: عمتان-  طرق التدريس العامةتت ت طيطفا وتطبيقاتفا التربويةت انردن:ن2005ت وليد أحمد جابر ا41
ت2 الاكرك ط

 ريتتادا انعمتتال الصتتغيرا والمتوستتطة ودورهتتا رتتى الحتتد متتن البطالتتة رتتى:ن2013ت ياستتر ستتالم المتتري ا42
 جامعتة نتايا:المملكة العربية السعوديةتت دراسة تحليلية مقارنةت المملكة العربيتة الستعودية – الريتاا

العربية للعلوم انمنية – كلية الدراساا العلياك رسالة دكتو ار ت
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